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PÁGINA ORIGINAL EM BRAN"CO



Senhores ccnstia.t.uantes ,

FI. cinco de julho corrente, tive a honra de encaminhar à alta conaaôer-a
cão de Vossas zxceaêncaes a reeacac do Projeto da ConstitU.1Ço!o resultante das
deliberações do paenárac no pr-amea.rc turno de votação, quando foram obJeto de
deliberação o projeto aprovado pela conu.ssêo de saaeenaeczecão, 28 emendas cc'te
etvas , apresentadas na forma do art. 1 11 da sescaução ne 3/88 que alterou o Regi
mento Jnterno da AssembléJ.a Nac.1onal consta tuãnt.e (Resolução nll 2/87) e 2007 e
mendas individua~s.

o que se pode denominar ôe proposta de r-eõaçãc para o sesunec turno
(Projeto tia ConstituJ.ÇO!o B) foi encammnaôo ao Constituinte Ulysses GUimarães,
Presidente ee Assembléia Nacional constituinte, acompanhado de uma introduç,,"o,
onde ccns í.qnea os crJ.tér.1os técnico-legislatJ.vos que adotei na redação das chs
posições constantes c30 projeto, a justJ.ficaç.!o eas pr-ancãpaxe alterações de for
ma a que proceõa e observações soare cexcos com redação amb;igua ou conflitante.
uma Sinopse apontando a origem elos diSPOS::Ltivos do proJeto relativamente ao tex
to do vencaôo, um sumár-ao e um indice temático.

Foram, aanãa, dJ.stt'J.buJ.dos a vcs.sae Excelências, para melhor ccnnecc
mento da mat ér-ae, um Quadro ComparatiVO entre o texto aprovado em pr imea.rc tur
no, o texto renumerado e revaaaõc e a redação para o segundo turno e mapas de
mcnst.r-atavoa da mat.ér-aa aprovaõa e reJeJ.tada em plenário no pr-ame í.rc turno, es
tes ultimos crçaní.zeecs pela ãecret.ar-a..a Geral da Mesa da As.sembléJ.ê'l. NacJ.ona.l
ConstituJ..nt.e.

Em razão de equivoco na rase de recebimento, duas emendas receberam o
numero 2T00815-S, sendo que a segunda, de autor-La do ccnst.Ltnu.nce JOSÉ LINS,
passou a ter o numero 2T00118-5, que navaa sJ.do r-eta.raõa pelo autor. Quatro e
mendas foram retiradas pelos autores, tendo 5;1.(:10, portanto, examinadas 184~.

De 7 a 11 oo corrente mês de JUlho, durante a segunda d;LSCUS5ão, foram
apresentadas 1844 emendas supresaaves , para sanar omissões ou ccntraôa.cões e
corrigJ.r v ícaos de lJ.nguagem. defeitos, erros manarescce ou de eécncca
1egislatJ.va.

O. Senhor Presaôerrce da Assernb1éJ.a Nacional const.atiuarrte , no uso das a
tribUições que lhe confere o Reçanerrto, ccns aderou Imperta.nent.es e, asaam, an
suscept.ãvea.s de serem sunmet.aeas a pj.enár-ao as eeeuanees emendas, num total ee
56 proposu.cões acessarias:

2TOOOO5-7, 2'1'00053-7, 2'1'00061-8, 2'1'00140-1, 2TOO145-2, 2'l'00146-1, 2TOO174-6,
2TOO175-4, 2TOO183-5, 2TOO188-6, 2T00227-1, 2T00273-4, 2T00363-3, 2T00389-7,
2T00398-6, 2T00400-1, 2TOO445-1, 2'1'00454-1, 2TQ0496-6, 2T00503-2, 2T00504-1,
2T00567-9, 2T00652-7, 2T00653-5, 2T00686-1, 2T00696-9, 2TOO714-1, 2T00757-4,
2T00766-3, 2TOO771-0, 2T0081l-2, 2TOOB13-9, 2T00827-9, 2'1'00861-9, 2TOO879-1,
2T00886-4, 2T0088--2, 2T00900-3, 2'1'00955-1, 2T01144-0, 2T01220-9, 2T01230-6,
2T01303-5, 2T01351-5. 2T01374-4, 2'1'01433-3, 2'1'01499-6, 2'1'01519-4. 2'1'01561-5,
2T01571-2, 2T016l9-1, 2'1'01627-1, 2T01631-0, 2TOl715-4, 2T01798-7, 2T01807-0.

As demais foram o):lJeto de parecer J.ndividual, em cuja redação obedeci
aos segu:l.ntes crauér aos e

a) ccnaaõeração dos acordos de Laôerenca que or aenter-am a maa.or-xa
das votações de proposições sobr-e temas polêmicos;

n) conaaôerecão dos textos resultantes de rusões de emendas
Lar-t , 11, § 311 da Resolução n ll 3/88), ressalvadas
algumas aat.uações r esuttent.es de votações ccorraees no
exeme de emendas ao Ato das üa.epcs ações conseaeucacnaí.s
Transit6rJ.as;

c) acolhimento das emendas que propuseram o res teaeaecamento
c30 texto c30 vencaeo no pr;i..meiro turno de vct.açãc , aanee que,
em inúmeros casos, a redação proposta me pareça fJ.e1 ao ccneeúcc
aprovado e sob forma nae.s eõeqaece , caben60, aas ím, ao plenário
eceaerr em caráter l'3ef~nitivo,

d) aceitação de todas as emendas que aanarr ccner-eeacões ou erros
de t écnaca legJ.slat~va;

e) JUizo de valor sobre as emendas supress âvaa de mérito, tendo
em vaaee o interesse pUbl.1CO e 56 este.

DO trabalho que consums.u eprcxamaeamenee duzentas horas do Relator Ge
ral, dos Relatores AdJuntos E!! dos Assessores, resultou o eeeuanee quadro:

I - Emendas com per-ecer favorãve1:

2'1'00003-1, 2'1'00007-3, 2TOOD10-3, 2TOOO17-1, 2TOOD20-1, 21'00021-9, 2TOO024-3,
2TOOO25-l, 2TOO026-0, 2TOO033-2, 2TOO03B-3, 2'1'00043-0, 2'1'00044-8, 2'1'00048-1,
2TOO05B-8, 2TOOO62-6, 21'00063-4, 2TOOO64-2, 2TOOO68-5, 2'1'00078,..2, 2TOOOSO-4.
2'1'00085-5, 2'1'00090-1, 2TOO092-B, 2T0010O-2, 2'1'00111-8," 2'1'00116-9, 2TOO128-2,
2'1'00129-1, 2'1'00130-4, 2TOO137-1, 2'1'00138-0, 2'1'00139-8, 2'1'00142-8, 2'1'001S0-9,
2'1'00151-7, 2TOO155-0, 2TOO169-0. 2'1'00171-1, 2'1'00177-1, 2'1'00180-1, 2'1'00187-8,
2TOO191-6, 2TOO198-3, 2TOO199-l, 2'1'00201-7, 2T00203-3, 2'1'00210-6, 21'00214-9,
2T00224-6, 2T00225-4, 2'1'00229-7, 2TOO23D-1, 2T00234-3, 2'1'00235-1, 2'1'00237-8,
2'1'00243-2, 2'1'00251-3, ZTOO266-1, 2T00269-6, 21'00270-0, 2'1'00271-8, 2T00272-6,
2'1'00282-3, 2T00286-6, 2'1'00289-1, 2'1'00303-0, 2T00309-9, 2'J'OC31O-2, 2T00311-1;
2T00313-7, 2'1'00319-6, 2T00320-0, 2'1'00324-2, 21'00326-9, 2íOC332-3, 2T00336-6,
2'1'00337-4, 2'1'00339-1, 2T00345-5, 2TOO354-4, 2'1'00358-7, 2TOO360-9, 2T00362-5,
2T00376-5, 2TOO381-1, 2'1'00363-8, 2T00387-1, 2TOO393-5, 21'OC395-1, 21'00396-0,
2'1'00404-4, 21'00406-1, 21'00410-9, 2TOO412-5, 2T00415-0, 2TOQ423-1, 2T00429-0,
2TOO431-1, 2T00432-0, 2TOO434-6, 2TDD435-4, 2T00443-5, 21'00446-0, 2TOO449-4,
2T00452-4, 2T00453-2, 2TOD4Sf3-3, 2T00460-S, 2T00469-9, 2T0047D-2 2T00474-S,
2T0048J-8, 2TOO482-6, 2TOO483-4, 2~OO481-2, 2T00485-1, 21'00486-9, 2T00494-0,
2TOOSOO-8, 2T00501-6, 2TOOS02-4, 2TQ0507-S, 2T00508-3, 2T00513-0, 2T00524-5,
2TOO525-3, 2T00529-6, 2T00530-0, 2'1'00539-3, 2T00556-3, 2T00566-1, 2T00571-7,
2T00573-3, 2TOOS74-1, 2T00576-8, 2T00583-1, '2T00584-9, 2T00591-1, 2T00594-6,
2TOO598-9. 2T00599-7, 2TOOGOl-2, 2TOO610-1. 2T006l4-4, 2TOO618-7, 2TOO630-6.
2T00631-4, 21'00632-2, 2T00637-3, 21'00638-1, 2TOO639-0, 2T00648-9, 2T00650-1,
2T00654-3, 21'00656-0, 2T00657-8, 2TOO661-5, 2Ta0667-5, 2T00677-2, 2T00683-7,

Seção de Class4fiGaçõG e ~e~~
de Cargos,E~s e funções

21'00699-3, 2T007DO-1, 2T00704-3, 2T00708-6, 2T00711-6, 2TOO712-4, 2TOO'717-5,
21'00722-1, 2TOO730-2, 21'00736-1, 2T00758-2, 2T00759-1, 2T00760-4, 2T00761-2,
2T00767-1, 2T00768-0, 2T00769-8, 2T00774-4, 2T00775-2, 2T00776-1, 2T00779-5,
2TCC781-7, 2TQD'182-S, 2TÜ0783-3, 2'1'00791-4, 2TOOS04-0, 2T00814-7, 21'00825-2,
2T00828-7, 2'1'00829-5, 2TOO832-5, 2'1'00839-2, 2'1'00841-4, 2T00843-1, 21'00847-3,
2TOO850-3, 2T00856-2, 2T00857-1, 2T00858-9, 2T00864-3, 2TOO865-1, 21'00875-9,
2'1'00883-0, 21'00684-8, 2T00889-9, 2T00895-3, 2T00899-6, 2'1'00902-0, 21'00903-8,
2T0090!3-7, 2T009l0-1, 2T00914-3, 2T00916-0, 2T00918-6, 2T00920-8, 2T00923-2,
2T00925-9, 2T00931-3, 2T00936-4, 2T00957-7, 2T00951-S, 2T00970-4, 2T00974-7,
2TOO983-6, 2T00984-4, 2T01025-7, 2T01026-5, 2TOI028-1, 2TOI030-3, 2TD1034-6.
2T01037-1, 2T01039-7, 2T01042-7, 2TDI052-4, 2T01054-1, 2T010S5-9, 2'1'01056-'7,
2T01057-5, 2TOI058-3, 2T01059-1, 2TOI060-S, 2TOI073-7, 2T01077-0, 2T010SI5-g,
2'1'01092-3, 2T01093-1. 2T0109S-2, 2TDllOO-S, 2TOIIOl-6, 2T01104-1, 2TOl105-9,
2'1'01110-5, 2'1'01111-3, 2T01114-8, 2T0111B-l, 2'1'01119-9, 2T01125-3, 2T01l30-0,
2T01136-9, 2T01l43-1, 2T01146-6, 2'1'01148-2, 2T01153-9, 2T01l61-0, 2TD1164-4,
2T0116.5-2, 2T01l69-5, 2T01175-0, 2T01179-2, 2T01181-4, 2T01l82-2, 2T01l83-1.
2T01185-7, 2T01l86-5, 2T01l87-3, 2T0118B-1, 2T01l89-0, 2TOl190-3, 2T01l9l-1,
2T01193-8, 2T01201-2, 2TD1202-1, 2T01210-1, 2T01217-9, 2'1'01224-1, 2'1'01232-2,
2T01233-1, 2T01238-1, 2T01239-0, 2TD1248-9, 2T01249-7, 2T01256-0, 2T01275-6,
2T01278-1, 2'1'01305-1, 2'1'01309-4, 2T01316-7, 2T01317-5, 2T01325-6, 2TOl326-4.
21'01343-4, 2T01348-5, 2T01357-4, 2'1'01360-4, 2T01363-9, 2'1'01357-1, 2'1'01373-6,
2T01375-2, 2T01376-1, 2T01401-5, 2'1'01406-6, 2T01409-1, 2T01414-7, 2T01419-8,
2'1'01424-4, 2'1'01425-1, 2'1'01434-1, 2T01437-6, 2T01440-6, 2T01443-1, 2T0144B-l,
2T01456-2, 2T01458-9, 2TD1460-1, 2'1'01461-9, 2T01479-1, 2T01480-5, 2T0148l-3,
2'1'01489-9, 2T01497-0, 2T01501-1, 2'1'01504-6, 2T01505-4, 2T01511-9, 2'1'01512-7,
2T01514-3, 2T01515-1, 2'1'01516-0, 2T01517-8, 2T01520-8, 2'1'01521-6, 2T01S23-2;
2T01524-1, 2'1'0153S-6, 2'1'01537-2, 2T01556-9, 2'1'01557-1, 2'1'01559-3. 2'1'01560-1,
2T01562-3, 2'1'01564-0, 2T0156S-8, 2'1'01567-4, 2T01559-1, 2'1'01572-1, 2T01574-7,
2T01581-0, 2T01583-6, 2T01584-4, 2T01585-2, 2T01587-9, 2'1'01588-7, 2'1'01591-7,
2'1'01592-5, 2T01593-3, 2T01600-0, 2'1'01601-8, 2T01603-4, 2'1'01606-9, 2'1'01608-5,
2'1'01609-3, 2'1'01610-7, 2'1'01613-1, 2'1'01614-0, 2'1'01616-6, 2T01611-4, 2'1'01618-2,
2'1'01620-4, 2T01622-1, 2T01624-7, 2701629-8, 2'1'01633-6, 2'1'01638-7, 2'1'011550-6,
2'1'01654-9, 2T01658-1, 2T01661-1, 2T01666-2, 2'1'01667-1, 2T01680-8, 2T01681-6,
2T01683-2, 2T01684-1, 2T01695-6, 2'1'01716-2, 2T01719-7, 2TOl720-l, 2'1'01721-9,
2T01730-8, 2'1'01734-1, 2'1'01736-7, 2'1'01737-5, 2T01739-1, 2T01740-5, 2T01755-3,
2'1'01756-1, 2T0175B-B, 2'1'01761-8, 2T01762-6, 2'1'01763-4, 2'1'01764-2, 2T01765-l,
2T01766-9, 2T01768-5, 2T01772-3, 2T01773-1, 2T01777-4, 2T01778-2, 2T01781-2,
2T01782-1, 2TD1785-5, 2T01787-1, 2T01788-0, 2T01790-1, 2T01791-0, 2T01819-3,
2'1'0182:1-5, 2T01829-1, 2101834-7, 2T01836-3, 2T01837-1, 2T01842-8, 2T01843-6.

II - Emendas com parecer favorável parcialmente!

2TOOOll-l, 2'1'00027-8, 2TOOOSO-2, 2'1'00057-0, 2TOO181-9, 2TOO192-4, 2T00220-3,
ZT00228-9, 2'1'00240-8, 2T00246-7, 2'1'00265.:-3, 2T00312-9, 2T00334-C, 2TOQ350...1,
2'1'00357-9, 2T00311-3, 2T00409-5, 2TOD439-7. 2'1'0050S-9, 2'1'00535-1, 2T00602-1,
2T0065!:i-1, 2T00718-3, 2T00741-8, 2'1'00840-6, 2T00845-7, 2T00851-1, 2T00862-7,
2T0088:;-6, 2T00966-6, 2T00968-2, 2'1'00973-9, 2T00992-5, 2T01082-6, 2TOI088-5,
2TOll06-7, 2T01214-4, 2T01263-2, 2'1'01396-5, 2T01500-3, 2T01506-2, 2T01544-S,
2T0156B-2, 2T01582-8, 2T01634-4, 2'1'01748-1, 2T01774-0, 2T01801-1.

II! - Emendas COl[! parecer contráruo s

2TOOOOl-4, 2'1'00002-2, 2'1'00004-9, 2'1'00006-5, 2'1'00009-0, 2TOOO12-0, 2TOOO13-8,
2TOOO14-6, 2'1'00015-4, 2TOOO16-2, 21'00018-9, 2TOOO19-7, 2TOOO22-7, 2'1'00028-6,
2TOO029-4, 2TOO030-8, 2'1'00031-6, 2'1'00032-4, 2T00034-1, 2TOO035-9, 2TOOO36-7.
2TOO037-5, 21'00039-1, 2TD0040-S, 2'1'00041-3, 2TOO042-1, 2TOO045-6, 2'1'00046-4,
2TOO047-2, 2TOOO49-9, 2TOO051-1, 2'1'00052-9, 2TOO054-5, 2TOO055-3, 2TOO056-1,
2TOO059-6, 2TOO060-0, 2'1'00065-1, 2'!'00066-9, 2TOO069-3, 2'1'00070-1, 21'00011-5,
2TOO072-3, 2TOO073-1, 2TOO074-0, 2'1'00075-8, 2TOO076-6, 2TOOO77-4, 2TOOD79-1,
2TOO081-2, 2TOO082-1, 2TOO083-9, 2'1'00084-7, 2TD0086-3, 2TOO087-1, 2TOOOSB-O,
2TOO089-8, 2TOO091-0, 2TOO093-6, 2'1'00094-4, 2TOO095-2, 2'1'00096-1, 2TOO097-!iI,
2TOO098-7, 2T00101-1, 2Trr;lDZ-9, 2'1'00103-7, 2'1'00104-5, 2T00105-3, 2T00106-1,
2'1'00107-0, 2T00108-B, 2T00109-6, 21'00110-0, 2TOO112-6, 2'1'00113-4, 2'1'0011;-;,
2TOO118-5, 2TOOl19-3, 2'1'00120-7, 2'1'00121-5, 2TOO122-3, 2TOO125-8, 2TOO126-6,
2'1'00127-4, 2TOO131-2, 2TOO132-1, 2'1'00133-9, 2TOO134-7, 2TOO13S-S, 2T00136-3,
2T00141-0, 2TOO143-6, 2TOD144-4, 2'1'00147-9, 2TOO148-7, 2'1'00149-5, 2TD01S2-S,
2TOO153-3, 2T00154-1, 2TOO156-8, 2TOO158-4. 2'1'00159-2, 2TOO160-6, 2TOOIGl-4,
2TOO162-2, 2TOO163-1. 2TOO164-9, 2'1'00165-7, 2TOO166-5, 21'00167"'3, 2'1'001G8...1,
2TOO170-3, 2TOOl72-0, 2TOD176-2, 2'1'00178-9, 2TOO179-7, 2TOO182-7, 2TOO185-1,
2TOO186-0, 2TOO189-4, 2TOO190-8, 2'1'00193-2, 2T00194-1, 2'1'00195-9, 2TOO197-5,
2T00200-9, 2T00202-S, 2T00204-1, 2'1'00206-8, 2T00207-6, 2T00208-4, 2T00209-2,
2TOO211-4, 2T00212-2, 2T00213-1, 2'1'00215-7, 2T00216-5, 2T00217-3, 2'1'00218-1,
2'1'00219-0, 2T00221-1, 2T00222-0, 2TOO223-8. 2T00225-2, 2T00231"'9, 2T00232-7,
2T00233-5, 2T00238-6, 2T00239-4, 2'1'00241-6, 2T00242-4, 2T00244-1, 2TOO245-9,
2T00247-5, 2T00248-3, 2'1'00249-1, 2'1'00250-5, 2T00252-1, 2T00253-0, 2T00254-8,
2T00255-6, 2T00257-2, 2'1'00258-1, 2'1'00259-9, 2T00260-2, 2'1'00261-1, 2TOO262-9,
2TOO25'1-0, 2'1'00268-8, 2"1'00274-2, 2'1'00275-1, 2'1'00276-9, 2'1'00277-7, 2T002'78-S,
2T00279-3, 2T00280-7, 2TOO'81-5, 2'1'00283-1, 2T00284-0, 2TOO285-8, 21'00287-4,
2'1'00288-2, 2T00290-4, 2'1'00291-2, 2'1'00292-1, 2T00293-9, 2i'00294-7, 2TOO295-5,
2T00296-3, 2'1'00297-1, 2T00299-8, 2'1'00301-3, 2T00304-8, 2T00305-5, 2TOO306-4,
2T003D7-Z, 2T00308-1, 2T00314-5, 2'1'00315-3, 2T00316-1, 2'1'003'17-0, 2T003l8-8,
2T00321-8, 2T00322-6, 2'1'00323-4, 2T00325-1, 2T00327-7, 2T00328-5, 2'1'00329-3,
2T00330-7, 2T00331-5, 2T00333-1, 21'00335-8, 2'1'00338-2, 2T00340-4, 2T003·U-2,
2T0034:2-1, 2'1'00343-9, 2'1'00344-7, 2TOD346-3, 2TOO347-1, 2T00348-0, 2'1'00349-8,
2T00351-0, 2T00352-B, 2T00353-6, 2'1'00355-2, 2T00356-1, 2'1'00359-5, 2T0036l-7,
2T00364-1, 2'1'00365-8, 2'1'00368-4, 2'1'00369-2. 21'00370-5, 2'1'00311-4, 2T00312-2..
2T00373-1, 2T00374-9, 2TOO375-7, 2'1'00378-1, 2'100379-0, 2T00382-0, 2T003S4-6,
2TOO385-4, 2'1'00388-9, 2TOD3g0-1, 2'1'00391-9, 2'1'00392-7, 2T00394-3, 2T00397-8,
2T00399-4, 2T00401-0, 2'1'00402-8, 2T00403-S, 2'1'00405-2, 2'1'00407-9, 2T0040B-7,
2T0041l-7, 2T00413-3, 2TD0414-1, 2TD0416-8, 2T00417-6, 2'1'00419-4, 2T00419-2,
2'1'00420-6, 2T00421-4, 2'1'00422-2, 2T00424-9, 2'1'00425-7, 2T00426-S, 2T00427-3,
2TOO42a-l, 2T00430-3, 2T00433-8, 2'1'00436-2, 2'1'00437-1, 2'1'00438-9, 2TOO440-1,
2T00442-7, 2T00444-3, 2T00447-8, 2'1'00448-5, 2T00450-8, 2T00451-6, 2'1'00455-9,
2T00456-7, 2T00459-1, 2TOO461-3, :1'00462-1, 2T00463-0. 2'1'00464-8, 2T00465-6,
2'1'00468-1, 2T0047l-1, 2T00472-9, 2'1'00473-7. ~TOD477-0. 2T00478~8, 2TOO479-6,
2T00480-0, 2T00487-7, 2T00488-5, 2'1'00489-3, 2TOO49D-7, 2TOO491-S, 2'1'00492-3,
2T00493-1, 2T00495-8. 2'1'00497-4, 2'1'00498-2, 2T00499-1, 2TOO506-7, '2T00509-1,
2'1'00510-5, 2T00511-3, 2'1'00512-1, 2'1'00514-8, 2TOO515-6. 2TOO516-4. 2'1'00517""2,
2T0051S-1, 2T00519-9, 2T00520-2, 2'1'00521-1, 2T00522-9, 2TOO523-7, 2'1'00527-0,
2TOOS2S-B, 2TOO531-B, 2TOOS32-6, 2'].'00533-4, 2T00534-2, 2TQD536-9, 2T00537-1,
2T005313-S, 2T00540-7, 2T00541-5, 2'1'00542-3, 2T00543-1, 2T00544-0, 2TOO545-8,
2T00546-6, 2T00547-4, 2T00548-2, 2T00549-1, 2T00550-4, 2'1'00551-2, 2'1'00553-9,
2T00554-7, 2'1'00559-8, 2TOD560-1, 2T00561-0, 2'1'00563-6, 2'1'00564-4, 2TOOS65-2,
2TOO56B-7, 2T00569-5, 2TOD570-9, 2TOOS72-5, 2T00575-0, 2TOO577-6, 2'1'00578-4,
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2T00579-2, 2T00580-6, 2TOO561-4, 2T00582-2, 2TQ0585-7, 2TOOSS6-5, 2T00587-3, 2TD135S-B, 2T01356-6, 2T01358-2, 2T01359-1, 2T01361-2, 2T01362-1, 2TOl364-7,
2T00588-1, 2TDDS90-3, 2TOO592-0. 2TOOS93-B, 2T00595-4, 2TOO595-2, 2TOO597-1, 2T01365-5, 2TD1366-3, 2T0136B-D, 2TD1369-B, 2TD1370-1, 2TD1371-Q, 2T01372-B,
2TOO500-4, 2TOOGD3-9, 2TOOó04-7. 2T00605-5, 2T00606-3, 2TOO6Q7-1, 2TOO6D8-0, 2TD1377-9, 2TC137B-7, 2T01375-S, 2T0138D-9, 2TD1381-7, 2T01382-5, 2T01383-3,
2TOO6D9-8, 2TOD61l-0, 2TOO612-8, 2TDD613-6, 2TOO615-2, 2Tú0616-1, 2TOO617-9, 2T01384-1, 2TD138S-0, 2T01386-B, 2T01387-6, 2T013B8-4, 2TD13S9-2, 2T01390-6,
2TOO519-S, 2TOO52D-9, 2TOO621-7, 2TOD622-S, 2TOO623-3, 2T00624-1. 2TOO626-8, 2T01391-4, 2T01392-2, 2T01393-1, 2T01394-9, 2T01395-7, 2T01397-3, 2T01398-1,
2T00627-6. 2T00628-4, 2TDO!529-2, 2T00633-1, 2T00634-9, 2T00635-7, 2T00636-5, 2T01399-0, 2T01400-7, 2T01402-3, 2T01403-1, 2T01404-0, 2T01405-8, 2T01407-4,
2TOO640-3, 2T00641-1, 2T00642-0, 2TOO643-e, 2T00644-6, 2T00645-4, 2T00646-2, 2T01408-2, 2T01410-4, 2T0141l-2, 2T01412-1, 2T01413-9, 2T01415-5, 2T01416-3,
2T00647-1, 2T00549-7, 2T00551-9, 2T00658-6, 2T00659-4, 2T00660-B, 2T00662-4, 2TD1417-J, 2T01418-0, 2T014.20-l, 2TOJ421-0, 2T01422-a, 2TDJ423-6, 2T01425-2,
2T00663-2, 2T00664-1, 2T00665-9, 2T00666-7, 2TOO668-3, 2T00669-1, 2T00670-5, 2T01427-9, 2T01428-7, 2T01429-5, 2T01430-9, 2T01431-7, 2T01432-5, 2T01435-0,
2T00571-3, 2T00672-1, 2T00574-8, 2T00675-6, 2T00676-4, 2T00678-1, 2T00579-9, 2T01438-4, 2T01439-2, 2T01441-4, 2T01442-2, 2T01444-9, 2T01445-7, 2T014415-5,
2T005BO-2, 2T00581-1, 2T00582-9, 2T00684-5, 2TOD6B5-3, 2TOO687-0, 2T00688-8, 2T01447-3, 2T01449-0, 2T01450-3, ZT01451-1, 2TD1452-0, 2T01453-8, 2TN.454-6,
2T00689-6, 2T00690-Q, 2T00591-8, 2T00692-6, 2T00694-2, 2T00595-1, 2T00697-7, 2T01455-4, 2T01457-1: 2T01459-7, 2TOi462-7, 2T01464-3, 2T01465-1, 2T01466-Q,
2TOD69S-S, 2TaD701-9, 2TOO7D2-7, 2TOO703-5, 2TDD7DS-l, 2TOO7D6-0, 2TD0707-B, 2TD1467-6, 2T0146B-6, 2T01469-4, ZT01470-B, ZT01471-6, 2T01472-4, 2T01473-2,
2T00710-B, 2T00713-2, 2TOO715-9, 2T00716-7, 2T00719-1, 2T007:!O-5, 2TOO721-3, 2T01474-1, 2T01475-9, 2T01476-7, 2T01477-5, 2TD1478-3, 2T01482-1, 2T01484-8,
2T00723-0, 2TOO724-8, 2TOO7Z5-6, 2T00726-4, 2T00727-2, 2TOO72B-1, 2TOO729-9, 2T01485-6, 2T01486-4, 2T014B7-2, 2T01488-1, 2T01490-2, 2T01491-1, 2T011 92-9,
2TOO731-1, 2TOO732-9, 2TOO733-7. 2TDD734-5, 2TOQ735-3, 2T00737-0. 2T00738-8, 2T01493-7, 2T01494-5, 2T01495-3, 2T01496-1, 2T01498-8, 2T015D2-0, 2T01503-8,
2TOO739-6, 2TOO74a-0, 2T00742-6, 2T00743-4, 2T00744-2, 2TOO745-1, 2TOO746-9, 2T01510-1, 2T01513-5, 2TD151B-6, 2TD1522-4, 2T01525-9, 2T015ZG-7, 2TD1527-5,
2T00747-7, 2TD0748-5, 2T00749-3, 2T00750-7, 2T00751-5, 2T007S2-3, 2T00753-1, 2T01528-3, 2T01529-1, 2T01530-5, 2T01531-3, 2T01532-1, 2T01533-0, 2T01534-8,
2T00754-0, 2T00755-8, 2T00756-6, 2T00762-1. 2T00763-9. 2T00764-7, 2T00765-5, 2T01536-4, 2T01538-1, 2T01539-9, '"'T01540-2, 2T01541-1, 2T01542-9, 2T01543-7,
2T00770-1, 2T00772-8, 2T00773-6, 2T00771-9, 2T00718-7, 2T00780-9, 2T007B4-1, 2T01545-3, 2T01546-'1, 2T01547-0, 2T01548-8, 2T01549-6, 2T01550-0, 2T01551-8,
2T00785-0, 2TOO786-B, 2TOO7B7-5, 2T00788-4, 2T00789-2, 2T00790-6, 2T00792-2, 2T01552-6, 2T01553-4, 2T01554-2, 2T01555-1, 2T01558-5, 2T01553-1, 2T01566-5,
2T00793-1, 2T00794-9, 2T00795-7, 2T00796-5, 2T00797-3, 2T00798-1, 2T00799-0, 2T01570-4, 2T01573-9, 2T01575-5, 2T01576-3, 2T01577-1, 2T01578-0, 2T01580-1,
2T00800-7, 2T00801-5, 2TOOBo2-3, 2T00803-1, 2TDOB05-B, 2T00807-4, 2TOOBOB-2, 2T01586-1, 2T01589-5, 2T01590-9, 2T01594-1, 2T01595-0, 2T01S96-B, 2T01597-6,
2T00809-1, 2TOO810-4, 2TOOB15-5, 2TOOB16-3, 2T00817-1. 2TOOB18-0, 2T00819-B, 2T0159S-4, 2T01599-2, 2T01602-6, 2T01604-2, 2T01605-1, 2T01607-7, 2T01611-5,
2T00820-1, 2T00821-0, 2T00822-8, 2T00823-6, 2T00824-4, 2T00826-1, 2T00830-9, 2T01612-3, 2T01615-8, 2T01621-2, 2T01623-9, 2T01625-5, 2T01626-3, ~T01628-0,
2T00831-7, 2T00833-3, 2T00834-1, 2TOOB35-0, 2T00836-8, 2T00837-6, 2TOOB3B-4, 2T01630-1, 2T01632-Et, 2T01635-2, 2T01636-1, 2T01637-9, 2T01639-5, 2T01640-9,
2T00642-2, 2TOO844-9, 2TOOB46-5, 2XOOB48-1, 2T00849-0, 2T00852-0, 2TOOB54-6, 2TD1641-7, 2T01642-5, 2T01643-3, 21'01544-1, 2T01645-0, 2To1645-a, 2T01647-6,
2T00855-4, 2T00859-7, 2TOOB60-1, 2T00863-S. 2T00866-0, 2T00867-B, 2T00868-6, 2T01648-4, 2T01649-2, 2T01651-4, 2T01662-2, 2T01653-1, 2T0165S-7, 2T01655-5,
2TOOS69-4, 2TOOB70-8, 2TOOB71-6, 2T00872-4, 2TODB73-2, 2T00874-1, 2T00876-7, 2T01657-3, 2T01659-0, 2T01660-3, 2TD1652-0, 2T01663-B, 2T01654-6, 2T01665-4,
2TOOB77-5, 2T00878-3, 2T00880-5, 2T00881-3, 2T008B2-1, 2T00888-1, 2TOO890-2, 2T01668-9, 2T01669-7, 2T01670-1, 2TD1671-9, 2T01672-7, 2T01673-5, 2T01674-3,
2TOO891-1, 2TOOB92-9, 2TOOB93-7, 2TOOB94-5, 2T00896-1, 2T00897-0, 2TOD898-8, 2T01675-1, 2T01676-0, 2T01677-8, 2T01678-6, 2T01679-4, 2T01682-4, 2T016B5-9,
2T00901-1, 2T00904-6, 2T00905-4, 2T00907-1, 2T00908-9, 2T00911-9, 2TOO912-7, 2T01686-7, 2T01687-5, 2T01688-3, 2T01689-1, 2T01690-5, 2T01691-3, 2T01692-1,
2T00913-5, 2T00915-1, 2T00917-8, 2T00919-4, 2T00922-4, 2TOO924-1, 2TOO926-7, 2T01693-0, 2T01694-8, 2T01696-.4, 2T01697-2, 2T01698-1, 2T01699-9, 2T01700-6,
2TOO929-1, 2T00930-5, 2T00932-1, 2T00933-0, 2T00934-8, 2TOO935-6, 2TOO937-2, 2T01701-4, 2T01702-2, 2T01703-1, 2T01704-9, 2T01705-7, 2T01707-3, 2T01708-1,
2T00938-1, 2T00939-9, 2T00941-1, 2T00942-9, 2T00943-7, 2T00944-5, 2TOO945-3, 2T01709-0, 2TOl710-3, 2T01711-1, 2T01712-0, 2T01713-8, 2T01714-6, 2TOl71B-9,
ZTOO946-l, 2T00947-0, 2TOO948-B, 2T00949-6, 2T00950-0, 2T00951-B, 2T00952-6, 2TOl722-7, 2T01723-5, 2T01724-3, ~T01725-1, 2TOl726-0, 2T01727-8, 2T0172B-6,
2T00953-4, 2TD0954-2, 2T00956-9, 2T00958-5, ZT00959-3, 2T00960-7, 2T00963-1, 2T01729-4, 2TOl731-6, 2T01732-4, 2T01733-2, 2T01735-9, 2T01738-3, 2T01741-3,
2TOO964-C, 2TOO965-B, 2T00967-4, 2TOO969-1, 2T0097-1-2,- 2TOO976-3, 2TOO977-1, 2T01742-1, 2TD1743-0, 2T01744-8, 2T01745-6, 2T01746-4, 2T01747-2, 2T01749-9,
2T00978-0, 2TQ0979-8, 2TOO9B1-0, 2Too982-e, 2T00985-2, 2T00986-1, 2TOO9El7-9, 2T01750-2, 2T01751-1, 2T01752-9, 2T01753-7, 2T01754-5, 2T01757-0, 2T01759-6,
~T00988-7, 2TOO989-5, 2TOO990-9, 2TOO991-7, 2T00993-3, 2T00994-1, 2TOO995-0, 2T01760-0, 2T01767-7, 2T01769-3, 2T01770-7, 2TOl771-5, 2T0177S-8, 2T01776-6,
2TDDgg6-e. ZTOO997-6, 2~o09ge-4, 2T00999-2, 2T01000-1, 2TOlOOI-O, 2TÜ'ilDD2-8, 2TOI779-1, 2T01780-4, 2T01783-9, 2T01784-7, 2T01785-3, 2TD1789-8, 2T01792-8,
2T01003-6, 2T01004-4, 2T010D5-2, 2TD1D06-1, 2T01007-9, 2TOlOO8-7, 2T01009-5, 2T01793-6, 2T01794-4, 2T01795-2, 2T01796-1, 2T01797-9, 2T01799-5, 2TD1800-2,
2T01010-9, 2TDlOll-7, 2T01012-5, 2'1'01013-3, 2'1'01014-1, 2'1'01015-0, 2'1'01019-2, 2T01802-9, 2T01803-7, 2T01804-5, 2T01805-3, 2T01806-1, 2T01808-8, 2T01809-6,
2T01021-4, 2T01D22-2, 2T01023-1, 2T01024-9, 2T01027-3, 2T01029-0, 2T01031-1, 2T01810-0, 2'1'01S11-8, 2'1'01812-6, 2T01813-4, 2T01814-2, 2T01815-1, 2T01816-9,
2T01032-0, 2'1'01033-8, 2T01035-4, 2T01D36-2, 2'1'01038-9, 2TOlD41-9, 2T01043-5, 2T01817-7, 2T0181B-5, 2T01820-7, 2T01822-3, 2T01823-1, 2'1'01824-0, 2T01825-8,
2T01044-3, 2'1'01045-0, 2:T01047-8, 2T01048-6, 2TOI049-4, 2T01050-8, 2'1'01051-6, 2T01826-6, 2TDIB2i-4, 2T01828-2, 2T01830-4, 2T01831-2, 2TOl-8:32-1, 2T01833-9,
2T01053-2, 2101062-1, 2T01063-0, 2TDlo54-a, 2T01065-6, 2'1'01065-4, 2T01067-2, 2T01835-5, 2T01838-0, 2T01839-8, 2'1'01840-1, 2T01841-0, 2T01844-4.
2'1'01068-1, 2T01069-9, 2'1'01070-2, 2'1'01071-1, 2T01072-9, 2TOlD74-5, 2T01075-3,
2TOI076-::', 2T01078-8, 2'1'01079-6, 2'1'01080-0, 2TOI061-B, 2T01083-4, 2T01084-2,
2T01085-1, 2'1'01087-7, 2T01089-3, 2T01090-; r 2TD1D91-5, 2T01094-0, 2TOID95-8, IV - Emendas pre juãacaôas s
2T01095-6, 2'1'D1097-4, 2T01099-1, 2T01102-4, 2'1'01103-2, 2'1'01107-5, 2T011OB-3,
2'1'01109-1, 2T01l12-1, 2T01113-0, 2T01115-6. 2TOl116-4, 2TOll17-2, 2'1'01120-2, 2TOOO08-1, 2'1'00023-5, 2'1'00067-7, 2TOO1l4-2, 2T00115-1, 2TOO123-1, 2T00124-0,
2TDl121-1, 2'1'01122-9, 2'1'01123-7, 2T01126-1, 2TD1127-0, 2'1'01128-8, 2TOl129-6, 2TOO157-6, 2T00173-8, 2'1'00184-3, 2T00196-7, 2T00205-0, 2Tà02~5-0, 2T0025l5-4,
2T01l31-8, 2T01132-6, 2T01133-4, 2T01134-2, 2'1'01135-1, 2T01137-7, 2TOl138-5, 2'1'00263-7, 2T00264-5, 2TOO302-1, 2T00355-0, 2T00367-6, 2T00380-3, 2T00386-2,
2T01l39-3, 2'1'01140-7, 2T01l41-5, 2T01l42-3, 2'1'D1145-8, 2'1'01147-4, 2'1'01149-1, 2'1'00441-9, 2.TOO457-S, 2'1'00466-4, 2'1'00457-2, 2TD047S-3, 2TOD476-1, 2TD0526-1,
2T01150-4, 2T01l51-2, 2T01152-1, 2T01154-7, 2T01l55-5, 2T01156-3. 2T01157-1, 2T00552-1, 2T00555-5, 2T00557-1, 2T00558-0, 2TOO562-8, 2T00589-0, 2TOOS25-0,
2T01159-8, 2T01160-1, 2T01162-8, 2T01l63-15, 2T01l66-1, 2T01167-9, 2TOl168-7, 2T00613-0, 2T00693-4, 2T00709-4, 2T00806-6, 2T00812-1, 2T00853-8, 2T009015-2,
2T01l70-9, 2T01171-7, 2T01l72-5, 2T01l74-1, 2T01176-8, 2TOl177-6, 2T01178-4, 2T00921-6, 2T00927-5, 2T0092B-3, 2TOO940-2, 2T00962-3, 2T00972-1, 2T00975-5,
2T01180-6, 2T01184-9, 2T01192-0, 2T01l94-6, 2T01195-4, 2T01197-1, 2T01198-9, 2TOD380-1, 2T01016-8, 2T01017-6, 2T01018-4, 2T01020-6, 2T01040-1, 2T01Q45-1,
2T01199-7, 2'1'01200-4, 2T01203-9, 2TD1204-i, 2T01205-5, 2T01206-3, 2T01207-1, 2T01061-3, 2'1'01124-5, 2'1'01158-0, 2T01l73-3, 2T01l96-2, 2T01344-2, 21'01347-7,
2T01208-0, 2T01209-8, 2T01211-0, 2T01212-8, 2T01213-6, 2T01215-2, 2T01216-1, 2T01436-8, 2T01463-5, 2T01483-0, 2T01507-1, 2T01508-9, 2T01509-"1, 2T01579-8,
2T01218-7, 2T01219-5, 2T01221-7, 2T01222-5, 2T01223-3, 2'1'01225-0, 2T01226-8, 2T0170ó-5, 2T01717-.1.
2T01227-6, 2T01228-4, 2T01229-2, 2T01231-4, 2T01234-9, 2T01235-7, 2T01236-5,
2T01237-3, 2T01240-3. 2T01241-1, 2TD1242-0, 2T01243-8, 2T01244-15, 2T01245-4,
2T01246-2, 2T01247-1, 2TD125D-1, 2T01251-9, 2T01252-7, 2T01253-5, 2TD1254-3, À ôecaeão super acr de Vossas zxceaêncaes eubmet;c o presente parecer que
2T01255-1. 2TD1257-e, 2T01258-6, 2T01259-4, 2TD1260-B, 2T01261-6, 2T01262-4. anc ruau todas as emendas acojj-aõas , cer-to ele que, nesta âecasava fase dA eãebc-
2T01264-1, 2T01265-9, 2T01266-7, 2T01267-5, 2TD126a-3, 2T01269-1. 2T01270-5, "reçãc const i tucaonat , o l;lspirJ.to pÚblir-o, a inteligêncJ.a, o contrecanentc e a
2T01271-3, 2T01272-1, 2T01273-0, 2T01274-B, 2T01276-4, 2T01277-2, 2T01279-9, sens.1.b.1.1ic'lade dos ccnstaeume es farão p05&1ve1 oferecer ao Brasil uma Constitui-
2T01280-2, 2T01281-1, 2T01282-9, 2T01ZB3-7, 2T01284-5, 2T01285-3, 2TD1286-1, çãc .: azeure de seu pcvc
2T01287-0, 2T01268-8, 2TD1289-6, 2T01290-0, 2T01291-8, 2T01292-6, 2T01293-4,
2T01294-2, 2T01295-1, 2T01296-9, 2'1"01297-7, 2'1'012ge-5, 2T01299-3, 2T01300-1,
2T01301-9, 2101302-7, 2T01304-3, 2T01306-0, 2T01307-e, 2T0130B-6, 2T01310-8, BrasilJ..a, 18 ee jUlhO de 1988.
2T01311-6, 2T01312-4, 2T013::'3-2, 2T01314-1, 2T01315-9, 2T01318-3, 2T01319-1,
2T01320-5, 2T01321-3, 2T01322-1, 2TD1323-0, 2T01324-8, 2T01327-2, 2T01328-1,
2T01329-9, 2T01330-2, 2T01331-1, 2T01332-9, 2T01333-7, 2T01334-5, 2T01335-3,
2T01336-1, 2To1337-0, 2T01338-8. 2T01339-5, 2T01340-0, 2T01341-8, 2T01342-5, ccnsua.tuance BERNARDO CABRAL
2T01345-1, 2TCJ.346-9, 2'1'01349-3. 2T01350-7. 2TD1352-3, 2T01353-1, 2T01354-0, Re1<1.tor Geral



Seção de
de C ClassifiCQÇão e

or908, Empregos e Retribuiçào
f:unções

I I I _ posse do Pr efe t t o e do Vlce-Prefe,to
no d18 um de .janeu-o do ano subscuerrte ao da
e l e rção , '

Dê-se ao ,nClSO X do art 50. do Pro.reto de
Conat t tu tção a seçu irrte redação

Supr trna-rse as palavras" com seus bens'

Supr irna-ee do Item I I do Art 30 do ProJeto
de const rturcso (B), a expressão "ap l icaoas' as
regras do art 79, no caso de muru c tp tos com rnai s
de duzentos mrl e l e i tor-es "

Supr nmr- as pa Iavr-as "tr-inta e: do mc i so
I I I, art 30, do ProJeto de COl1S1: i tu ição (8), t que
passará a ter a seçu 1nte redação

"Art 30

5

EMENDA 2T00008-1
AUTOR ONOFRE CORRt'A - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Comtssão Afonso Ar mos , tem corrtr rbu tdo , entre nos, para
o " mau desempenho da mat t tu ição e da vert,glnosa perda
de prestiglo dos Deputados nos ul t tmos anos"

Em que pese as 1ouvave 1S preocupações do nobre
Autor da Emenda entendemos que, rst 1rar a 'l rrm t ação , por
exemplo, do número max imo de Deputados por Estado, JUS
tamente ense.iar-a o cr-esc imerrto desmesurado da representa-
ção , com os males decorrentes detectados pelo 1lustre
proponente da rnod1 f 1cação ora sob exame e rato porque,
se a Cons t r tu tção f i xa a representação prooor-c iona l e não
'l um t a O número da representação, não poderá o leg1s1ador
complementar edi tar- qualquer regra que impeça a reallza
ção da exata orccor-c-one l icíade da representação Junto ã
Cãmara dos Deputados. que crescerá. sem 1um tacões , com
o aumento da popu 1ação

Somos, aSS1m, pela reJ81ção da Emenda

PARECER
A Emenda rrrterrta supr tmtr-. no § 50 do art 59 do Pro

Jeto de Corts't i tu tção , a expressão f1nal "vedada a recondução
para o mesmo cargo na e l e rção tmedratamerrte subsequente"

lO lnJustiflcável e, atê mesmc, arrf idenocràt ico , impe
dtrv-se a recondução dos membros da Mesa do Senado ou da Cama
ra dos Deputados para o mesmo cargo na e l e i ção tmed tatamerrte
subsequente Asslnale-se, como bem fez ver o 1lustre Autor da
Emenda, que o pr-tnc ip ro da reeleglbl l i dade para cargos po l i>
tlCOS é adotado por países da maior tr-adrcão demccr-át rca , ca
mo, por exemplo, Estados Urndos e França

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T00007-3
AUTOR NILSON GIBSON - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr vrna-tse , no Art 59, parágrafo 50 , a
segU1nte expressão f rna l

"vedada a recondução para o mesmo cargo na
e le ição rmedratamerrte subsequente'

PARECER
A emenda proposta tem como escopo supr trm r parte do

d í spos i t ivo do ProJeto que i serrta os micr-o e pequenos emore-
sar-ros (no oer icdo de 28/02/86 a 2B/02/87) e os mrrn s , pe-
quenos e rnedros produtores rur-avs (no per iodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção rronetar ia sobre dsb i tos
decorrentes de empr-éat rmo concedroos por bancos e rnst rtur-
ções r inence ir-as

Em v rr-tude de nosso aco lh irnerrto a Emenda 2T00638-1, que
suor-une o art 53, por .juet rça e ccnvern énc ra , á mecíida sob
exame f 1ca pr e.jud 1cada

Pela preJud,c,al,dade

Supr tma-rse o lnC1SO IV do § 30 do art 53 do
Ato das 01Sposlções Conat i t uc tona i s Tr-ans t tór ras
do ProJeto de Cons t i tu i ção "B'

- PDC
PARECER PELA REJEI çÃO

- PDC
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PDC
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TOOOD 1-4
AUTOR SOTERO CUNHA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00002-2
AUTOR SOTERO CUNHA
SUPRESSIVA

PARECER
Tem o autor da emenda a pr-eocupação de que, podendo

qualquer pessoa, em tempo de paz e nos termos da 181, entrar,
permanecer ou sa rr do 'ter-r-i-tor-ro nac iona l , com seus bens,
conforme assegura o art 50, X, ao ragu 1ar a 11berdade de
locomoção, tal fato proteger la os que aou t t iveasem comet rco
111cit05

Dai. a pretensdo de excIu rr , do texto, a expressão "com
seus bens"

Ora, a redação do d1SPOS1t1VO, por um lado, revela pru
dente sabedor 18 , na med ida em que não r-et rr-e do leg1s1ador
cr-dmar io a d t sc rp l rna da matér ia , trnped mdo , ass im, se con
cr-e t i zern as preocupações do proponente da emenda Por outro
1ado, se consumada a supressão, a ma1or 1a dos bras 11e 1ros ou
estr-ance ir-os que ao Br-as i t venham ou acui esteJam ser ra pre-
jud1cada, J8 que não voltada para a orat ica de 111C1tOS

Pe1areJe1cão da emenda

PARECER
As vantagens do s i etema de duplo escr-ut trno sobre a maio

ria s trnp les são bastante conhec rdas , uma vez que poas tb i l itam
o avanço po l i t tco e a manutenção da es'teb t l tdade democrática

A e le ição em dois turnos se transforma, portanto, em peça
fundamental para o estabeleClmento de adrmrn tr-ações 'loca i s
es'tàvers , mesmo que ap l rcadas apenas nos muntc f p ros com maror
numero de e 1e, tores

Pela re.ie rçao

EMENDA 2T00003-1
AUTOR SOTERO CUNHA
SUPRESSIVA

soor ima-se § 3D do art 197 do ProJeto de
Const t tu tção (B)

PARECER
A crescente elevação das taxas de Juros rea1S pratlcadas

pelo 51stema flnancelro tem preJudicado sens1velmente o setor
produtlvo da economla

Não é pertlnente, portanto, delxar de menClonar no texto
constltuclona1 a necessldade de crlar mecanlsmos lnstltucl0
nalS Que permltam superar esta grave dlstorção

Pela reJe1çâo.

PARECER
Trata-se de emenda que v i sa a supressão, no 1nC1SO lI! do

art 30 do Pr-o.jeto de Const t tu i ção , da expressão "trlnta e",
de forma a permltlr que a posse dos Pr-ef'e t toa , tal como o

pr-ev i s to para os Governadores e o Presldente da Republica,
ocorra no or-irne u-o d i a do exerc tc io f rnance tr'o do ln1C10 do
mandato

A emenda, destarte, busca a rrno'lernerrteção • em caráter
urn eor-me em todas as errt idades co t i t rco-acmtru s'tr-at tvos , do
or-mc tp ro pelo qual o Chefe do Pcder--Execut rvo e te i-to deve
ter o poder de comandar, do or rmeir-c ao u l t rmo d t a do manda
to, a execução dos orçamentos que a lel lhe conf rar-

Caberá à Cormssão de Redação, pos'ter iormerrte aperfelçoar
o texto, subst i tu inoo "um" pela forma usual "pr-une tr-o"

Pe 1a aprovação da emenda

EMENDA 2T00004-9
AUTOR SOTERO CUNHA
SUPRESSIVA

- PDC
PARECER PELA REJEIÇiio

EMENDA 2T00009-0
AUTOR AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supr tma-rse , no caput do art 99 a expressão
" de carre i ra ou

PARECER
Com a Emenda é proposta a supressão, no caput do

art 99, da expressão" de carre 1 ra ou "
A exor-essão cu.ia supressão é proposta é mscr rta , no

texto, como cond i ção a ser sat t sf'e t ta pelo membro do Min1S
t ér to Publ ico para que possa ele ser nomeado para os Tr1
butos Regl0nals Federals, para os Tr rbuna rs de Justlça dos
Estados e para o do D,stnto Federal e Ter-r rtór ios , no
ouvrrto reserado a r-esoect iva classe.

A supressão proposta não se justlflca e, ace r ta-Ta ,
imoor-tar ia em despr-es't tç to para os membros do Mlnlsterio
Pub l rco que dedrcar-em exc lus ivamerrte sua at tv rdade profis
s rona l à Iris't i tu ição , e Que seriam or-eter iocs por aqueles
que, na carre1ra 1ngressando após alguns anos de at 1v 1
dade Jurid1ca fora do M1n1stérlo Púb11CO, poderlam ser
preferldos em detrlmento de outros com malor numero de anos
de dedlcação a essa carrelra, mas que alnda n~o terlam
atlngldo, nela os dez anos eXlg1dos Asslm, a eXlgênc1a
de dez anos de carrelra iguala todos os membros da Insti
tUlção não permltH1do a preferêncla daqueles com menor
numero de anos prestados ao M'nlstêrlO Público para efe,to
de ocupaçi!lo de lugar nos TrlbunalS a que se refere o
d1SPOSltlVO

Pelas precedentes razões, somos contrãrlo à aprova
çào da Emenda

EMENDA 2T00006-5
AUTOR ANTONIO SALIM CURIATI - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supruna-se do par"ágrafo 10 do artlQO 46 o
Segulnte

"de forma que nenhuma daquelas unldades da
Federação tenha menos de alto ou malS de
setenta I

PARECER
E proposto, com a presente emenda sUpreSSlva. a el,mlna

ção, no § 1 do art 46, das expressões que f 1xam o nu
mero mlnlmo e o maX1mo de Deputados por unldade da Fede
ração, fundada a proposta no argumento de que deve ser
delxado a lel complementar " normat1ze "a quantldade de
representantes na Cámara, com o obJetlvo preClpuo de lnl
blr o "creSclmento desmesurado" da representação, o que,
na oplnlão respeltáv'el do Or Bol nar Lamoun1er. Junto a

EMENDA 2TOOOiO-3
AUTOR NILSON GIBSON - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

$uprlma-se o ai ínea "J' do lnC1SO I, do Art
108

PARECER
Tem por- obJetlvo a presente Emenda, que Vlsa a supressão

da al1'1ea "J", do ltem I, do art 108, seJa exclulda a compe
tênCla do Suprema Trlbunal Federal, prevlsta nesse dlSPOSltl-
VO, para "processar e Julgar, orlQlnal""1amente a represen-
tação do Procurador-Geral da Republ1ca, nos casos deflnldos
em le1 complementar para a lnterpretação de lel ou ato nor
mat 1VO federa 1"

O nosso parecer e pe 1a aprovaçào da Emenda, fundado nas
mesmas razões que nos levaram a ernlt1r parecer favorável à
Emende. n 957-7



do art 180 do ProJeto de
Turno _ suprlmlndo-se a
_ flcando o texto aSSlm

6.
EMENDA 2TDOO 11-1

AUTOR GERALDO FLEMING - PMD9
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

suor-una-se do Art 101, Hen I a l rnea "e'
" _ prover. por concurso púb 1, co de provas.

ou de provas e t t tu los , obedec rdo o disposto no
parágrafo unico do art 175 os cargos necessàr ios
à aomm str-acão da Just,ça, exceto os de
conf rança , ass im def trn dos em l e t ",

PARECER
Tem por ob.iet r VQ a presente Emenda a supressão da

alínea "e". do i tem 1, do art 101, Que estabelece concet ir ,

cr í vat ivamerrte , aos tr-tbunars , "prover, por concurso púb l r>
co". os cer-cos necesaar tos à admlnistração da Justiça I "ex
ceto os de confiança aes tm def trn doa em 'le r "

Sarros pela aorovacão em parte da Emenda, com a exclusão
da ccmceténcia para prover cargos de conf i ança , com funda-
mento nas r-azões expend ioaa no parecer favorável à Emenda
no 1585-2

Pe 1a aprovação, em parte, po i S, da Emenda, é o nosso
parecer

EMENDA 2T00012-D
AUTOR I SMAEL WANDERLEY - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se a expressão
"petr-ó l eo , mctus tve 'lubr tf' t carrtes ,

corous'r tve í s HqUldos e gases dele der tvaocs , e ",
da a l ínea "b ", do ,nC1SO X, do § 20 do Art 161,
do texto

PARECER
A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de

petróleo e de combuet í ve i s e de 'lubr rf' rcarrtee 'l i qu tcos e ga
sosos dele der-r vaoos , ass tm como de enerQla elétrica, lmpl1ca,
em qualquer caso, no tnves't irnerrto e na tr-ansfer-énc ta de ele
vados recursos federals para a ter-r i tor-ro do Estado em que se
Ioca l t zarn t81S empresas O Estado, no caso, não se benef tc ia
somente com ° cíeaenvo'lv tmerrto que a empresa promove em suas
ured iacões , com o surglmento de novos empregos e com a cres
cente f t xação dos empregados e de seus f'ann l rar-es em seu ter
r i ror-to, mas tambem com as f'ac t l rdadas criadas pela prOXlml
daoe da ener'c 1 a ou das produtos gerados nessas empresas

Por outro lado e da area do Estado consumrdor-, que saem

~~~~~·v~~sr~~u~~~~ 1i~~ag~~~mc~n:~~~~~~: ~n6r~~~~:oo~uT~~ro~~;
produtor Os Estados desprovidos de t a i s recursos poder ram
v tr- a ter graves or-oo lernas econórm cos , se a trnuru dade não
pe;""slstlsse

A rmunrdaoe tr-rbutar ia que se pretende suor imrr é. por
tanto, Justa e não traz ore.un zos ao Estado produtor

Pela r-e.je tcão

EMENDA 2TOOO 13-8
AUTOR I SMAEL WANDERLEY - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr irna-rse a ex.pressão "complementar", do lnC1SO
I, do Art 70, do Texto

PARECER
A emenda r-er rra do texto a necess tdade de l e i complemen

tar para regular a proteção do emprego contra dcsped ida arb r
trária

Pela drrnensão da matér ia , o "status" de 1e1 complementar
é essenc iei para sua dt scuasão

Cons toer-anoo que a redação do -mc í so I do art 7 resul-
tou de acordo entre as l rder-anças , nOSSD parecer é pela re-
Je i ção da proposta

EMENDA 2TODD 14-6
AUTOR JESUALDO CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER °ELA REJEIÇÃO

No lnC1SO 11 do art 30. suor rma-ee a exor-eeeão
"ap11cadas as regras do art 79, no caso de
munlctploS com mat s de duzentos mt l eleltores ll

•

PARECER
As vantagens do s i s tema de duplo escr-ut trno sobre a ma ro-

r ia s irnol es são bastante ccohec tdas , uma vez que posa ib t l t tam
o avanço pol it 1CO e a marurtenção da es'tab i l tdade democrát ica

A e l e i ção em d01S turnos se transforma, portanto, em peca
fundamental para o estabeleclmento de aomrn tr-acões locars
estáve's. mesma que ap l rcadas apenas nas rnun tc f o f os com malor
número de e 1e 1 tores

Pela reJelçâo

EMENDA 2TOOO 15-4
AUTOR JESUALDO CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suorlma-se o art 106 e respectlvos parágrafos

EMENDA 2TOOO 16-2
AUTOR JESUALDO CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

No tnc i so I I I do art 207, suor-una-se a expressão
lide cr une rr-o ou segundo grau"

PARECER
A Emenda, propondo assegurar aos professores de ter-

ce rr-o grau d rr-e t-to à aposerrtador ra após tr irrte anos, se ho-
mem, e, v irrte e c mco anos, se mulher, por ef'e't tvo exer-c ic to
de função de maglstérlO, pretende r-et trar-. da parte f ma l do
ltem 11 I do art 207 do ProJeto de Const i tu 1ção , a expressão
"de primeiro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as l rder-anças , acordo
esse que recebeu em P'leriár to , a esmagadora unarurmdace
de 432 votos favorávels e nenhum ccntr-ar io. ver-rr ican
do-se, apenas, duas abstenções

Pela reJe1ção

EMENDA 2TODO 17-1
AUTOR JESUALDO CAVALCANTI - PFL
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

No -mc-rec I I I do art 30, supr-tma-ee a expres são
"tr-vrrte e"

PARECER:
Manl festa-me pe 1a aprovação, nos termos do parecer ofere

c ido ã Emenda no 2TOOD03-i

EMENDA 2TOOO 18-9
AUTOR JAYME PAU ARI N - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

ê t umne-ee do artigo 22 seu parágrafo úmcc

PARECER.
PreTende a emenda sub exarmne a supressâo do par-àcraf'o

umco do art 22 das 01Sposlções Tr-ens rtór tas para ccss ib i 11
tar a es-tab i t tdace dos atua i s ocupantes de cargos, funções
ou empregos de ccnf i anca ou em corm asão , assam co.'TIO aos ocu
pantes de cargos que a 'l e i declare de t rvr-e exoneração A
supressão proposta e tmoer-t tnente , porque a cenn ssib t l rdade
ad nutum é a car-acter-tat ice marcante de t a rs cargos Não
encontra agasalho na doutr-me do o ir-e rto Aonrrn etr-et tvc a es
t ab t l i dade proposta

Pe la r'e.je tção

EMENDA 2T00019-7
AUTOR I VO VANDERUNDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Mod,f,ca-se o § 40
Const t tu rção (8) _ 20
palavra "çar tmpáve i s"
red1g1do
Art 180 _ § 40 _ ..As cooperat i vaa têm
pr i or 1 dada na autor 1zacão ou concessao para
pesqu i aa e lavra dos recursos e .razroae de
rmner-a i s , nas áreas onde estejam atuando, e
naquelas fixadas de acordo com o art 21. XXV, na
forma da 181"

PARECER
SeQundo o art 180, § 40 , do ProJeto de conet rtu r-

ção (B), "as cooperat1vas têm pr-jor tdade na autorização ou
concessão para cesoursa e lavra dos recursos e .iaz idas ml-

ner-a i s garimpávels, nas áreas onde eete.ram atuando, e neoue
1as f 1xadas de acordo com o art 21, XXV, na forma da 1e 1 "

A Emenda 2T00019-7 propõe que se supr rma do d t spoa i t rvo
a palavra "çar-impáve i s "

Com a rnodi f t cação mdrcada , em todo t rpo de rmner-acão 
e não só no garimpo - ser-va dada pr ror i dade a coooer-at r vae , o
que poderia retardar a ut i t tzacão de t ecno loç i a na rmner-acão

Conc lu tmos pela re.ie icão da Emenda

EMENDA 2T00020-1
AUTOR RONALDO CARVALHO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 162_
Item 111 _ suor ima-se a expr-easão
"Exceto óleo drese t ;"

PARECER
Trata-se de proposta de supressão da expressão "óleo die

sel" do art 162, I I I. do ProJeto
Parece-me que a exceção que se quer ellmlnar, de fato

ni30 se conforma com a flnal1dade da norma constltuclonaT
Sem dúvlda, a lel complementar haverá de flxar alíquota

adequada ao atual 8stágl0 de tecnolog12 empregada no setor
No futuro, cO'Ttudo, com O avanço tecnoloQlcO, a regra po

dera ser até lnut 11 ou preJudlCla 1
Pe 1a aprovação da emenda

PARECER
A emenda ellmlna

Optamos por manter a
por entender que esse
matérla no sentldo de
tend 1dos, sem aumento
Je 1çâo da emenda

a privatlzaçâo dos serVlços notorlalS
redação do prlmelro turno de votação,

dlSPOS111VO consubstancla lmportante
que sejam os usuàrlOS adequadamente a
dos gastos publlCOS Oplnamos pela re-

EMENDA 2T00021-9
AUTOR RONALDO CARVALHO - PMDB
SUFRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 187_
Paragrafc 10 _ Suorlma-se a expressão
"Aclma de vlnte ml1 habltantes "



PARECER
O Plano Diretor será um ef rc ierrte mstr-umento da pol í-

t1ca de desenvo l v irnerrto urbano. além de ocss ib i l itar uma
efetiva par-t tc tpação da comm idade local

I:: importante que este mstr-umerrto seja obr tça'tór to para
todas as ag 1ornerações urbanas 1ndependente da popu 1ação

Pe1a apr-ovação

cursal Já que 1mpede o recurso de r-evrsta por divergência
.iur rscr-ucenc ia l Há que ser mantida a nnssão uniformizadora
da Tribunal Superior do Trabalho nas dec rsões das dtver-sas
reg,ões trabalh,stas Por outro lado não deixa de ser sen
sato de ixar ao leCls1ador or-dmar to a f rxação das competên
c ias da nossa maior- corte trabalhlsta

Pe 1a aprovação

7

EMENDA 2T00022-7
AUTDR RONALDO CARVALHD - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 30
Item I I _ suor-una-se a expressão
"No caso de Munlclplo com mais de duzentos

rm l eleltores I

PARECER
As vantagens do s i s'terna de duplo escrut truo sobre a maio

ria s tmples são bastante ccnhec tdas , uma vez que pcss íb t l t tam
o avanço P011tlCO e a marurtenção da es tab t l tdade democr-at ica

A e l e i ção em d01S turnos se transforma. portanto, em peça
fundamental para o es'tabe l ec tmerrto de adnnrrrtr-acões 10C815
estáveis, mesmo que ao l tcadas apenas nos mmro to ice com maior
número de eleitores

Pela r-e.je tcão

EMENDA 2T00023-5
AUTOR RONALDO CARVALHO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

ART 164-
Parágrafo Ún1co _
Item I _ Suprlma-se a expressão'
"NO M1NIMO""

Item I I _ Supr-tma-ae a palavra
"ATt:" "

PARECER
Os termos Que a Emenda pretende suor-urnr- dos d i scos i t t 

vos citados não flguram no seu texto A falta de Justlflca
ção , na Emenda, por sua vez, tmpede a rderrt tf rcação dos cn s

POSltlVOS Que o r lustr-e Cons't t tu irrte pretende rnodtf rcar-
Pela preJudlclalldade

EMENDA 2T00027-8
AUTOR ELI EL RODR I GUES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVA.ÇÃO PARCIAL

Supr tma-ae do texto do ProJeto de
const rturcãc (B). o mC1SO I I, do Art 161, onde
se lê

Art 161
I _

11 _ adicional de até c mco por cento do Que
f 01 pago a Unlão. por pessoas fislcas ou
Jurídlcas, domrc i l iadas nos respectivos
territór1Ds, a título do imooeto pr-ev'i s'to no Art
159. 111. tnc rderrte sobre os lucros. ganhos e
r-endrmerrtos de capital

PARECER
Sou pe 1a aprovação, em parte, nos termos do parecer à

emenda no 2t 00048-1

EMENDA 2T00028-6
AUTDR ELIEL RQDRIGUES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do Art 70, do texto do ProJeto
de Const r tu i ção (Bl. o mc i so XIX, (e renumerem-se
os demai s l que tem a Segulnte redação

Art 70
1_

XIX _ 11cença-patermdade de o rto d1as, nos
mesmos termos da rnc rao anterior, aos que
preencham os reQulsltos fixados em lei

EMENDA 2T00024-3
AUTDR NILSON GIBSON - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

sucr rma-se , na aj mea "d"" do tnc t so do Art
108 a expressa0

"do Super 1Dr Tn buna 1 de Just 1ça" "

PARECER
Tem em v t s t a a Emenda a supressão, na a l mea "d", do i tem

I, do art 108, da expressão "do Super tor Trlbunal de Justl
ça"

A r-esoect iva compet ênc ta , ai f ixada como do Supremo Tr tbu
nal Federal. está por igual prevista COlT)O sendo do pr-ópr-ro
Super-ror- Tnbunal de dus t tça na alínea "b", do i tem I, do
art 111

Somos pe 1a apr-ovação da Emenda, oust 1f, cada nas razões que
nos levaram a emt t i r parecer favorável à Emenda no 1193-8

EMENDA 2T00025-1
AUTOR NILSON GI BSDN - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
O afastamento do trabalho sem preJuízo do satàr io , por

um d i a , no caso de nasc rrnerrto de fi lho, no decorrer da or t
meira semana, é cnr-e rto Já orev i s'to em Ie i

Por outro lado, não nos parece necessár io, na mator ra
dos casos, que o genltor se afaste durate alto, dras , cabendo
á Ie i prever as cn f'erent es hrpóteses e a cur-acão que a licen
ça oater-mcade deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos que do rncf so XIX da art 70
devem ser suprlmldos 05 termos "de oito d t as", "mesmos" e
"do rnc i so arrter ror-, aos Que preencham os recu is i tos". mas

não cabe a supressão "ln totum"
Pela r-eoe icao.

EMENDA 2T00029-4
AUTOR' ELI EL RODR I GUES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-rma-se do Art 50, item VI I, do texto
do Projeto de Cons't r tu rção (8), a expr-esaão "nos
termos da 181', f rcandc , o ref'er ico ar-t ico, com a
secuirrte redação

Art 50
I

suor una-se . no art 117, a seçu irrte
expressão f rna l

" 't rrm-tadoe os recursos das decisões dos
Tr-rbuna i s Reglonals, nos dlssidl0S rnd tv idua t s ,

aos casos de ofensas a l rter-a l d,SPOS1t1VO
cons't rtuc tona l ou de 181 federal""

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da parte f rna l do

§ 20 do Art 117 do ProJeto de const rtuicao B, ass im red1g,
da' "11m1t ados os recursos das dec1sões dos Tr 1buna 1s Reg10
na'i s , nos dlssidl0S md-rvrdua t s , aos casos de ofensa a 11-
teral d t aoos r t tvo conet r ruc-rona't ou de 'te r federal"

De fato o cn soos i-t rvo , como r-ed-rc i do , cria r-es'tr içãc re-
cursa1 Já Que 1mpede o recurso de rev 1sta por d1vergênc 1a
JurlsprudenCH:I,l Há que ser marrt roa a nn saão um forrm zador-a
do Tribunal sucer ior do Trabalho nas dec i sões das diver-sas
regiões tr-aba lb i s'tas Por outro lado não de i xa de ser sen
sato de t xar ao 'leçn e l ador- or-dmár-to a f t xação das competén
elas da nossa mator corte tr-aba lrueta

Pe1a apr-cvação

VI I _ é assegurada a prestação de
asen at ência rellg10sa nas errt rdaoes c iv'í s e
m.1 I lares de internação co let iva

PARECER
Busca a emenda a e l irmnacão da expressão "nos termos da

181", no ar t 50 , rnc rso VI I, Que assegura a prestação de as
s i s-téncia rellglosa nas ent rdades c iví s e rm t t tar-es de inter
nação co l et iva

Parece-me rnd rspensàve l que as condrçõas de tal presta
ção. nas errt tdedes supracitadas. seoem ch sc ro'l madas em lei

No caso, a triex t s-tênc ra de leglslacao integrativa, ao
invés de favorecer poderá frustrar a ass i s-tenc ta rel1gios8,
pois que se enquadram no conceito de errt tdades de in
ternação co let tva os presidios e os cuar-té rs

Sou pe 1a r-e.ie 1cão da orcoos1ção

EMENDA 2T00030-8
AlJTOR ELIEL RODRIGUES - ?MDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00026-0
AUTOR MANDEL RI BEI RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Intenta a presente emenda a supressào da parte fmal do

§ 20 do Art 117 do ProJeto de Const1tu1ÇaO B, ass,m red,gl
da "llmitados os recursos das declsões dos Trlbunals Regl0
nalS, nos dlSS~dl0S lndlvldu81S, aos casos de ofensa a 11
teral dlSPOSltlVO constltucl0nal ou de 181 federal"

De fato o dispOS1tivo. como red,g,do, cna restnçao re-

dec 1sões dos
lnd1vlduals,
dl SpOSl t 1vo

PARECER
A ~raposta conflgUra supressão de dlSPOSltlvO aprovado no

pr1me1ro turno resultante de fusào de emendas
O autor lntenta retlrar o caráter amplo do dlrelto de

greve
Acrescentamos. entretanto, que esse dlrelto, conforme a

provado, é uma das malS lmportantes conqulstas soclais da no
va carta.

Pela reJe1çao

suor- 1ma-se do texto do Pr-o.jato de
Consr t tu ição (8), a parte flnal do "caput', do
Art 90, onde se lê "competlndo aos
trabalhadores deCldlr sobre a oportunldade e os
lnteresses Que devam por melO dele defender', de
modo Que o referldo artlQo venha a flgurar com a
segu 1nte redação

Art 90 _ E assegurado o dl rel to de greve

a117,do Art§ 20noSuprlma-se,
exoressão

"llml tados os recursos das
Trlbunals Reglonals. nos dlSSldl0S
aos casOS de ofensa e llteral
const ltuclonal ou de 181 federal '
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EMENDA 2T00031-6

AUTOR I SMAEL WANDERLEY - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-rse o § 30 , do Art 47, do Texto

PARECER
Tem em vista a Emenda a supressão do § 3 do art 47 Que

prevê que "cada Senador será e l e rto com d01S suplentes'"
A supr-easão é def'endida sobre o argumento de que deve

caber a sup léncra àquele que obt i ver- o segundo maror número
de votos

Na e le rção rna.ior rtar ia , a subst r tu tcão deve-se dar na
pessoa do candrda-to inser1do na mesma cr ientacão po l í t ice
daquele que recebeu a preferêncla do e Ie t tor-ado e que, re-
gistrado na mesma chapa, carr-e ta votos para o candrdato à
t rtutar tcede da cade ir-a senator-rat

Demar s dlSSO, a supressão proposta tmo l tcar-ra em f tear
sem mandamento cons't rtuc tona l a questão da suplência, que de
ve constar do texto Malar
Eme~~~as precedentes razões somos corrtr-ar io a aprovação da

EMENDA 2T00032-4
AUTOR' I SMAEL WANDERLEY - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Trata-se de conou i s'ta que o ProJeto prest,gia, através de
redação amaour-ec ida no transcorrer das drver-ses fases do

processo cons't rtu trrte , não vendo eu razão que Justif1que sua
e l rmtnação ou alteração de conteudo, seja para restringir,
seJa para dar ma-ior- abr-açêncra ao pr,nClp10

Sou pe 1a reJB 1ção da emenda

EMENDA 2T00037-5
AUTOR CRISTINA TAVARES - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supress 1 va
sucr-una-se o Art1QO 46 e paragrafo úrn co das
D15pos1ções 'rr-ans r tor- iaa

PARECER
Ob.jet t va a Autora supr tmtr- o art 45 do Ato das

D1Spos1ções Cons't t-tuc rona i s Tr-ans i or ras
A e l trmnação desse ar-t ico perr -tuar-à o problema de

1nsegurança para OS 1nvest 1dores da Zona Franca de Manaus
O mot ivo de sua tnser-ção no texto cons't rtuc iona l é Justamente

o de traçar uma drr-etr-tz para as empresas trrter-easadas em
colaborar com o desenvolv tmento daquela reg1ão

A manutenção desse dt sposrt rvo já f'o i ob.retc de amplo
acordo em 10 Turno e const 1tU1 um importante fator de
progresso para a Recião Amazónica

Somos, po i s , pela reJe,ção.

sucr ima-se do § 40 do ar-t rço 131 os termos "e da
graduação das praças"

PARECER
A pr-ov rdénc i a co l rmaoa tem a Just1f1cã-la o propó-

s i to mam f'es'to de restabelecer o prmcip to da i sonoma en-
tre as praças trrteçr-arrtes das Forças Armadas e aquelas que
compõem as Forças Aux 111ares, não sendo conceb i ve 1 que estas
gozem de garant18s que as outras não são r-econhec rdas , qual
se.ja a garant1a ,jud,clal da Qraduação Não se pode , também,
negar, por sua força de convenc 1mento, a 1nvocação de que
a Administração das corporações rru 1 r tar-es não pode pr-esc in-
d rr , a bem da h ier-ar-qu ia e da d rsc i p l trta , de re tat iva autono
nua d'i sc rp l rnar , dentro dos reóect ivos Regu1a'mentos, para
dec i d i r e reso 1ver Questões dessa natureza, no tocante às
praças, sem a tmper-j osa necess ioaoe de recorrerem és v ias
,jUd1C181S

Pe 1a aprovação

Supr rrna-rse a expressão
"de pr1me1ro ou segundo grau, I do {nc i eo

11I, do Art 207, do Texto

PARECER
A Emenda, propondo assegurar aos professores de ter-

ce ir-o grau drre rto a aposen'tador ra após t r trrta anos, se ho
mem, e, v i nt e e c inco anos, se mulher, por efetlvo exer-c rc to
de função de maglstérlo, pretende r-et ir-ar-, da parte f rna l do
~,tem I I I do art 207 do ProJeto de Const i tu 1ção , a expressão
de or ime ir-o Ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as I rder-anças , acordo
esse que recebeu em P'l enár ro , a esmagadora unarurmdade de
432 votos f'avor-áve i s e nenhum corrtr-àr ro , ver tt icancc-se . ape
nas, duas abstenções

Pela reJe1ção

EMENDA 2T00033-2
AUTOR ROBERTO BRANT - S/P
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Dê-se ao § 20 , do art 137, do ProJeto de
Const t tu i ção B _ Redação para o Segundo Turno de
n'iecuesêc e Votação, a secu irrte redação

"§2o _ O mcr-eseo nas classes 1n1C1815 das
cer-r-e rr-aa da ms t i tu icãc de que trata es-te ar-t rco ,

far-se-ã rnediarrte concurso pub l rco de provas e
títulos' ,

EMENDA 2T0003B-3
AUTOR I VO MAI NARD I
SUPRESSIVA

- PMOB
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
A emenda v rsa a corr'Qlr erro de técn1ca leg1slat,v8,

passando para o plural a referênc1a às classes 1n1C181S das
car-r-e ir-as . conforme f 01 aprovado em pr trne tr-o turno Trata-se,
ass im. de correção de erro

Pe 1a aprovação

EMENOA 2TOOD34-j
AUTOR CRISTINA TAVARES - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00039-1
AUTOR FERES NADER - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Titulo VIII
Da Ordem Soe 1a 1
Capitulo III
Da Educação. da Cu1tura e do Desporto
Art 213, mC1SO I!
Supr- urnr- no 1nC1sO Ll do art 213 a expressão "e
ave l t açêo de qual idade"

Titulo VIII
Da Ordem Soc 1a 1
Capitulo lI!
Da Educação, da Cu1tura e do Desporto
Art 211. inc1so IX
Supr1ma-se o 1nciso IX do art 211, reno.Jmerando-se

PARECER
A emenda propõe supr-easão , no 1nC1S0 11 do art 213, da

expressão "e ava l ração de qua l t dade"
Esta ava 11ação é fundamenta 1 para a rnanutenção da qua 11-

dada do ens mo pr ivaoo A mrc iat rva , se aco trn ca , rrnpecru- ra

a at ivrdade reguladora do Estado
Pela reJe1ção

Titulo VIII
Da Ordem Soe 1a 1
Capitulo 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto
Art 216, caput
Suprimlr no caput do art 216 os adJetivos
"comuru t àr-i as , corrress ioners ou f r Ientr-óp tcas".

PARECER
A emenda ob.jet tva supr tmrr , no "caput " do art 216 as

palavras "oomm t t àr j as , conress rona is ou f1 1antróPlcas":
poas tb t l r t ando dessa forma a deat rnação de recursos púb l rcos

as escolas par-t rcu lar-es que preencham as ex ipéncias corrt rdas
nos lnC1S0s I e I I do mesmo art 190

O d1SP051t1VO resultou de amplo acordo sobr-e o capítulo
da Educação e obedecer à or rerrtacão de se estabelecer no Pa t s
um sistema de ens ino p lur-a l t s'ta e sem pr1v11éQ10S E1S por
Que a d i s-t i nção , que mereceram as escolas conorrrtér-ras , con
fess,ona1s ou f t l antr-órn cas

Emenda supress 1va
Suor rma-ae a expressão "e da l i vr-e tritcrat rva"
Item IV do Art,go 10

PARECER
Trata-se de proposta de supressão da expr-essão "e da 11

vre rrnc iat iva". constante do Inc150 IV do art. 10 , que CU1
da dos fundamentos da Repúbl1ca Feder-at rva do Brasil

Man1festo-me pela reJe1çáo da emenda, P015 o cr mc to to
restar 1a pr-e.judtcado , em sua mte ir-eza , casa aco lhrca

Em verdade, o Que atesta o d1SPOSltlVO oueat ionado , é que
os .....alores SOC1a1S da l1vre trn c rat tva , e não esta cons ider-a-
~:d~~O~:d~~~~~ebr~~~~~~~~emor mc tp to fundamental car-ac-ter-i -

EMENDA 2T00035-9
AUTOR CRISTINA TAVARES - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supress i va
Supr1ma-se a expressão "em dlnhe1ro rassa lvados
os casos prev i s'tos nesta Const,tu1Ção:'
Do i t em XXIV do Art1go 50

PARECER
Sou pela reJelção, por mcmdrr- a emenda sobre d1SPOS1

t1VO emergente do consenso das l1deranças car-t tcar ias

EMENDA 2T00036-7
AUTOR CRISTINA TAVARES - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supress 1va
SupresslVa o 1tem XXXIV do Artlgo 50

PARECER
A emenda tem por obJetlvD a supressão do d1SPOSltlVO que

1nsere, no texto constltuclonal em elaboração, como dlrelto
fundsmenta 1, o acesso as 1nformações a serem prestadas por
órgãos publ1cos, seJam de 1nteresse partlcular, coletlvo ou
geral, ressalvado o 51Q110 nos casos em que 1mpresc1ndlvel à

segurança da soe i edade e do Estado

EMENDA 2T00040-5
AUTOR FERES NADER
SUPRESSIVA

EMENDA 2T0004 i-3
AUTOR FERES NADER
SUPRESSIVA

- PTB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PTB
PARECER PELA REJEIÇÃO



os segulntes

PARECER
A emenda pretende sunr-umr- o lnC1SO IX do art 211, sob o

argumento de que a gestão demoeratlea levará pera dentro do
êmot to escolar a dj sptrta entre as várias correntes par-t rdá
r ias e tdeo lóqrcas

Entendemos que a gestão democr-át rca na escola púb l rca é
exper ténc ra v'rtor tosa no ensmo br-as t le rr-o , e sera regulada
pela 181. conforme consta no dlSPOSltlVO

Ante o exbosrc , op rnarros pela reJelção.

PARECER
Os membros do M1nlstérlo Púb11CO atr roue a Pr-o.jeto com

pe'téncra , atr-tbu i ções e pr-err-oçat rvas que Just1ficam plena
mente a vedação cr-ev i sta no art 134. § 50 , 11, "c" Em ra
zão dessa c ir-cuns'tànc ta de caráter inovacor , optamos pela re
Je 1cão da emenda

EMENDA 2T00047-2
AUTOR OSVALDO MACEDO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

9

EMENDA 2T00048-1
AUTOR RAI MUNDO LIRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr trna-rse por rrrte ir-o e por desneceesar ro o art
51 do Ato das Dl spos rções Const 1 tuc tona i s
Transltórlas

sucr ima-se do Inc i so 11 do art 161 do
ProJeto de Cons t rtu icãc "8' a expressão "f t s i cas
ou'

PARECER
Oboet tva a Emenda supr trmr- o art 51 do Ato das D1SPOS1-

ções Conet r tuc tona t s Tr-ans r tor tas , por entendê-la d i spenaá-
vel

Parece-nos que o d t spos t t rvo deve ser marrt rdo no texto
const rtuc icnat , pais a regulamentação da venda e revenda de
comoust tve t s de petróleo. a1coo1 carburante e outros através
de Ie i não rrnpede que o Conselho Nac tona l do Petroleo e a Pe
trobrás corrt rnuem a regular o assunto atraves de atos norma
tlVOS e que o mercado flua normalmente

Somos. P01S, pela r-e.ie icão

trabalhos
a

para

PARECER
A emende cuida de suor umr- no § 10. do art 215 a

expressão "para o ens mo fundamental e rnêdro", de mane u-a a
e l trmnar- a t um tação corrt tda no texto, que impede o acesso de
estudantes ao n i ve1 super 1ar, com bo 1sas de estudo

A matér-ia f 01 amplamente d i scut tda durante os
da Assernb1éla Nacional Conat t tu irrte , prevalecendo
concepção de priorldade dos nlVB1S de 10 e 20 graus
concessão de bo 1sas de estudo

Pela reJe,ção

EMENDA 2T00042-1
AUTOR VICTOR FACCIONI - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Titulo VIII
Oa Ordem Soe 1a1
Capitulo I I I
Oa Educação, da Cultura e do Desporto
Art 215, § 10
Suprimir no § 10 do art 215 a expressão "para o
ensino fundamental e médio"

EMENDA. 2T00043-0
AUTOR NELSON WEOEK IN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Pr-ooos i ção eucr-umr- a expressão "n ncent tvc
f i aca l " do texto do § Bo do ar-t icc 206, do
ProJeto de Cons t t tu i çêo (B) 20 turno

PARECER
A emenda tem por ob.iet ivo suor-unir- a expressão ulncentl

vo f i sca l " do texto do § 80 do art 206 do ProJeto
Não é ,Justa a de-ter-m-inação que rrnpede o Poder Púb l i co de

conceder rncent rvo f i sca l às ent idaoes de pr-evidênc ra or i vada
cem f'tns Iucr'at tvos Asslste, p01S, plena razão ao autor da
emenda ao Justlflcar que "o d t spos r t rvo dt scr umna as ent rda
das de prev tdénc ta pr-ivada com f iris tucr-at ivos que. ao con
tr-ar io da genera11dade da empresa brasl1e1ra, per-ríer tam os
mcerrt tvos , inc tus ive os de cunho 50C18.1 como os de tr-e ina-

merrro e formação orof t ss rone i s , a l unentação e transporte dos
seus f'unc ionár tos"

Pe1a aprovação

PARECER
A presente emenda tem por ob.jet 1VO 1mped1r que as pes-

soas físlcas venham a sofrer a mcroénc ia do adrc iona l de lm
posto de renda de ate 5%, que o ProJeto autor-iza os Estados a
mat i tu tr- Cr-e-io Que a or-occs tção , ao l tmt rar- o campo de iri
c tdénc i a do rmpos to , aoer-re icca o Projeto

Adema i s , ê de lembrar que a cobrança desse ad tc rona l so-
bre rendimentos pr-cpor-c ionados por locação de unóve i s e tm
or-at icave l . ressava1da profunda alteração no f'ormu l ar ro de
dec1aração de rendlrnentos para flns de cá1culo do gravame, o
que representará a ad i ção ao aumento da carga -tr-tbut ár- ra de
transtornos ourocr-at tcos para o corrtr tburrrte

Sou pe 1a aprovação da proposta

EMENDA 2T00049-9
AUTOR RAIMUNDO LIRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE CONST nu I ÇÃO "B'
suor- ima-se o § 20 do art 177

EMENDA 2T00044-8
AUTOR OSVALDO MACEDO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Optamos pela r-e.je rcão da emenda. em razão do parecer fa

vorável a emendas of'er-ec i das a esse mesmo dlSPOSltlVO. as
qua i s propõem a supressão da ex.pressão "de cao r ta l nac tona l "

Supr trna-sse por trrte ir-o O texto do art 54 do Ato
das D1Sposlções Ger81S e Trans1tórlas do ProJeto
de Const 1tu 1ção

PARECER
Propõe a emenda a supressão do art 54 do Ato das Dl a

posrções Cons't rtuc tona i s Transltórlas Concordamos em que
não se .iust rr tca o perdão de multas e ,Juros de mora r-elat tvos
aos déb rtos para com a Fazenda

Pe1a aprovação

EMENDA' 2T00045-6
AUTOR OSVALDO MACEDO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-rma-ee do texto da alínea "b"; do mc i so X, do
§ 20 do art 161 a expressão "e ener-ç ia
e l étr-rca"

EMENDA 2T00050-2
AUTOR RAI MUNDO LI RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Supr trna-ae o Inc i so 11 do art 161 do
ProJeto de Const 1 tu 1ção B, que outorga aos Estados
e ao Dlstrlto Federal a poss ib t l tdada de se
tns-t r tuu- ad tc rcne l de Imposto sobre a Renda

PARECER
Sou pela aprovação, em parte. nos termos do parecer à

ememda no 2t 00048-1

PARECER
A tns'ta l acão e o f'unc tonamerrto de empresas produtoras de

petróleo e de corrous-t rve i s e de 'lubr r f tcarrtee 1rqurdcs e ga
sosos dele der i vados , ass irn como de ener'ç t a elêtr1ca,1mp1lca.
em qualquer caso, no mvas't tmerrto e na tr-ansf'er-ênc i a de ele
vados recursos f'eoer-a is para o ter-r rtor io do Estado em que se
toca t i zam tavs empresas O Estado, no caso, não se benef vc ia

somente com o desenvoIvrmerrto Que a empresa promove em suas
trnedrações , com o surglmento de novos empregos e com a cres
cente f' i xação dos empregados e de seus f arm l i ar-as em seu ter-

r t tór to , mas tambem com as f ac i l tdades er-radas pela crox uru-

dade da energ 1a ou dos produtos gerados nessas empresas
Por outro 1ado e da área do Estado consumi dor, que saem

todos as recursos que pagam a ener-qra , o petróleo ou as com
bust tve is ou Iubr t f rcarrtes consumroos , lnC1USlVe os lucros do
produtor Os Estados despr-ov rdos de t a i s recursos poder iam

Vlr a ter graves problemas económlcos, se a lmun1dade não
pers 1st 1sse

A lmunldade trlbutarla Que se pretende suprlmlr é, por
tanto, ,Justa e não traz preJuízos ao Estado produtor

Pela reJeição

EMENDA 2T00046-4
AUTOR OSVKDO MACEDO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se a a 1inea "d" do lnClSO I I do § 50 do
art 134 do PrOJeto de Const 1tu 1ção

EMENDA 2TQ0051-1
AUTOR AFFONSO CAMARGO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
Supr irna-rse do mc i so XXI do ar-t iao 22 do

ProJeto de Cons't r tu i ção (B) a expressão
"f'er-r-ov ter-ra ". dando-lhe a secu irrte redação

Art 22_
XXI _ Compe t énc ra da P011C18 federal e da

po l ic ta rodov tar ra federal

PARECER
A supressão proposta pelo Autor resulta do e-rteno imerrto

de que a flscal1zaçào do transporte ferrovlar1o não deva ser
conf 1ado a uma corporação com poder de po 1í c 1a, 1nc 1US1ve .
Justlflca a proposlçâo alegando que as ferrovlas são entlda
des com persona11dade Jurldlca de dlrelto prlvado, Que
possuem corpo de agentes de segurança aos qua 15 deverla ser
conflada a tarefa Sucede que o texto aprovado não Vlsa ex-
cluS1vamente a segurança das 1nstltulç5es mantenedoras das
redes ferrovlarlas O seu alcance é malS amplo, porquanto a
po1 íCla ferrov1arla lncumb1rá f1scal 1zar o cumprlmento da lel
e a proprla defesa do c1dadão

A supressao, portanto. modlf1ca substanCla1111ente ::J alcan
ce do precelto Pela re.Jelção
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EMENDA' 2TDDD52-9
AUTOR LUIZ VIANA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI CÃO

EMENDA 2T00059-6
AUTOR ANTON 10 GASPAR - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

e IIDO§40 DOSUPRIMAM-SE OS ITENS
ARTIGO 12

PARECER
O autor pr-opõe a 1t er-ação no cap i tu lodo proJeto referen

te à nac rena 11dade
Entendemos que o texto deve ser rnarrt i do como proposto

para O 20 Turno, po is , além de ser claro, ele guarda perfei
ta s trrtorna com a tr-adrcão do nosso üir-e t tc e entre seus
d í epcsrt rvcs

Supr ima-ese do art 50, 1nClSO LXXVIII, a
expressão "r-econhec rdamerrte pobres, na forma da
1el""

PARECER
Não veJo razão para que sejam gratul tos, para todos, o re

g1stro C1Vll de nasc trnento , a certidão de óbrto e os atos ne
cessar ics ao exer-crc ic da c rdadarrra

Sou pe 1a r-eoe i cão da emenda

EMENDA 2TD0054-5
AUTOR RAI MUNDO LI RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Suor rma-ae a expr-essão "ap l tcadas as regras
do art 79, no caso de mmrctpros com mais de
duzentos mr l e le i tor-es ", constante no art 30.
rtem 11, do ProJeto de Const t tutcão

PARECER
As vantagens do sistema de duplo escr-ut íruo sobre a mala

ria simples são bastante conhec tcas , uma vez que ooss ib i l rtam
o avanço po l i t rco e a manutenção da estab i 1rdade derrocr-at ica

A e le tcãc em dois turnos se transforma, portanto, em peça
fundamental para o estabelecimento de adll11nitraçOes 10C815
estávelS, mesmo que ap l tcadas apenas nos municipios de major
número de e le r tor-es

Pela reJeição

EMENDA 2T00060-0
AUTOR ANTON 10 GASPAR - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Supr trna-sse no art 165, Letra "C"", a
expr-easão "Ftcanoo assegurada ao serm-ar ico do
Nordeste a metade dos recursos dest 1nados à
Reglão" "

PARECER'
a serm-ar too nordestlno, pelas pecu l i ar-tdades de c l rrna e

solo, além do slgnlficatlvo corrt mçerrte popu l ac rona l , Justi
fica plenamente que o poder pub l rco ali atue através de poll
t 1cas de 1ncent 1vo f 1sca 1 A11ás, entendemos que não deve ser
lndiscrlmlnada a ação governamental, no caso de ap l rcação de
recursos púb11COS, com o pr-ócos-rto de cor-r-f ç ir- deslgua1dades
de renda entre as reg 1ões

Votamos, nessas condrções , pela reJelcão da emenda.

suor rma-se do art 161 tnc iso 11

Suprlma-se do art 204, § 40 , a excressao
"a seus derivados""

EMENDA' 2T00057-0
AUTOR GERSON PERES - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACÃO PARCIAL

PARECER.
Sou pe 1a aprovação, em parte, nos termos do parecer à

emenda no 2t00048-1.

D,SPOs,t1VO Emendado art 108, rnc iso 1,
letra "J"

suor-una-se a letra "J"" do lnC1SO I do art
108 do ProJeto aprovado no 10. Turno-Projetode
Cons't t tu ição (B)

Art 108
1_
J _ suor umr-

PARECER
ObJe"t1va o nobre Autor da presente emenda, com a pro-

posta de supressão da a t rnea "J", do ltem I, do art 10B,
se.ia excluída a competêncla do Supremo Tr rbuna l Federal,
nesse d1SPOSltlVO pr-ev t sta , para "processar e Julgar, orlQl
nar tamerrte a representação do Procurador-Geral da Repúbll
ca , nos casos def trn cíos em 181 complementar, para irrter-cr-e-
tação de 'l e r ou ato nor-mat rvc federal"

O nosso parecer e pe 1a aprovação da Emenda, fundado nas
mesmas razões que nos 1evaram a eIT"t 1r parecer favoráve 1 à
Emenda no. 957-7

EMENDA 2T00062-6
AUTOR PAULO PIMENTEL - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

D1SPOSltlVO Emendado art 108. lnC1SO I,
letra "d"

Supr una-se a expressão "do Super ror' Tr-ibuna1
de Just,ça", na al ínea "d" do inciso I do art 108
do PrOJeto aprovado no 10 Turno, ProJeto de
const rturcao (B).

Art 108
I
d_ supr1m1r a expressão "do Superlor

Tr-rbune I de Justlça""
PARECER

Tem em vista a Emenda a supressão, na a l iriea "d", do r-tem
I, do art 108, da expressão "do suoer ior- Tr tbuna l de JUStl-
ça"

A r-espect iva competêncla nesse cn soos rt ivo f i xada CCXTlCJ do
Supremo Tr tbuna l Federal, está por 19ual pr-ev i s'ta cama sen
do do Superl0r Tr rbuna l de .Juet rca na alínea "b", do r tem I,
do art i i 1

Sarros pela aprovação da Emenda, JUst1flcado nas mesmas ra
zões que nos 1evaram a em1 t 1 r parecer favoráve 1 à Emenda
no 1i93-8

D1SPOSlt1V0 Emendado art 109, § 30
Supr rma-rae o § 30 do art 109 do ProJeto

aprovado no 10 Tur-no-Pr-oae'to de Const 1tu1cão (B)
Art 109
§ 30 Supr,mlr

EMENDA 2T00063-4
AUTOR PAULO PIMENTEL - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00064-2
AUTOR PAULO PIMENTEL - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACÃO

- PDS
PARECER PELA REJEICÃO

- PDS
PARECER PELA REJEI CÃO

EMENDA' 2T00055-3
AUTOR JORGE ARBAGE
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00056- i
AUTOR. GERSON PERES
SUPRESSIVA

Supr irna-ese do art 22 (Estab, 1 idade,
OlSPOS10oeS Gerals e Tr-ans t-tór-n as l a palavra
"vrurrter-r-upto" "

PARECER'
Objetiva a emenda supr tmtr- cr termo "ln1nterrupto" do

art 2.2. do Ato das D1SPOS1ÇôeS Cons't rtuc iona i s Transltór18s
A supressão proposta não deve encontrar guarlda a exer-c tc ro
minterrupto é condição bas i lar imoosta pelo leg,slador cons
t rtucrore t para aqu i s rção da es'tab i 1 tdade

J:. prêmio mst t tutco para os que demonstraram cons'tànc ta
no desempenho de at tv idedes na admtrn s-tr-acão púb l rca Pela
rejeição

Art 70 inc,so XIV
"XIV _ Jornada máx irna de ee i s horas para o

trabalho real tzaco em turnos mrrrter-ructos de
revezamento, salvo neçoc ração co let iva , ""

EMENDA 2T00058-B
AUTOR ANTONIO GASPAR - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACÃO

PARECER
A Emenda pretende suor-rmrr- o i tem XIV do art 70 do

ProJeto de Const 1tu 1Cão, que assegura aos traba 1hadares
urbanos e r-ur-ars cnr-e rto á Jornada maxima de se is horas
para o "trabalho r-ea l i zaco em turnos rrnrrter-r-cpros de re
vezamento

Não há cano se aprovar a presente Emenda, porquanto
a matér-ia constante do d í spos i t ivo Que se a lme.ja suor r
rmr resultou de acordo entre as l tder-anças

Pela reJelçào

PARECER
A restr,CÃo aos hemoderivados, corrt rda no texto do Pro

jeto de Cons't t tu i ção "B" - é forçoso reconhecer - cr ra sér-ios
entraves à at tv idace medlco-hospltalar, uma vez que esse se
tor ex rçe t ecr-o loç ra altamente scf i st icaca e volumes de -m
vest imentos que o Estado, em um pr-ime ir-o momento, não es'tar ta
em condrcões de atender

Prolblr lndiscrlmlnadamente a comer-c t a'l i aacêo dos der-r-r
vadas de sangue oe-ter-rmnar-va o fechamento rmecírato de empre
sas genulnamente nacf ona t s que desenvolvem - com sacr rt tc ro e
per-s i s'ténc ta - tecnojcc ia avançada nessa ár-ea Para atender à
demanda rrrter-na, de outra parte, o Governo t er ia de rmocr-tar
o produto com recursos púb11cos e a preços e 1evadas

A emenda eVlta que tema tão complexo tenha suas soluções
enrijecldas na ConstltulcaO

Pe1a aprovaçao

PARECER
Concluímos pela aprovação da emenda, nos termos da jus

t rr icat rva

EMENDA 2T00065-1
AUTOR PAULO PIMENTEL - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI CÃO

D'SPOSlt1VO Emendado art 31, § iO do Ato
das D'tspos i çõea Cons t t tuc iona i s Tr-ans t tór tas

Supr ima-ee o § iO do art 31 do Ato das
01Sposlçóes Constltuclonals Transltõrlas do
ProJeto aprovado no 10 Turno, ProJeto de
Ccnstitulçao (B)



Art 31
§ 10 _ Suprimlr

No tncrsc XIV do art 70, suprima-se a

SegUln!e eX~~~~~~Ode seis horas

PARECER
A Emenda pretende suprimir o item XIV do ar-t . 70 do

ProJeto de Cons't t'tu ição , que assegura aos trabalhadores
urbanos e r-ur-ars d,reito à jornada máxima de seis horas
para o trabalho r-ea l tzado em turnos trnrrter-ructcs de re
vezamento

Não há como se aprovar a presente Emenda. porquanto
a mater ia constante do d i spos t t tvo que se a lmeoa supr-r-:
mtr- resultou de acordo entre as l rder-ancas

Pela reJelçao

PARECER
É ob.iet tvo de Emenda suor-tnnr- o § 10 do art 31 do

Ato das D1SposlçOes Conat r-tuc iona i s Transitórias. para fazer
cumprlr o art 12.0, caput, relatlvamente às causas trabalhis
tas em que o Poder Púb1, co seoa parte

Entendemos Que não merece aco ltuda a proposta em exame,
uma vez que o refer,do § 10 d í sc tp l tna uma situação provi só

r ia , des-t rnada a fac, 1 i ter- a rrnpl antação de transferência de
ju1gamento de ações da competênc1a da Just i ca Federe1 para
outro ramo do Judlciário

Pela reJBlcão
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EMENDA 2T00070-7
AUTOR EVALDO GONÇALVES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Conat t-tu tção , contem pelo menos c1nco anos de
serVlço público .."

"Parágrafo Único _ O dlSPOStO neste artigo
naõ se ap 11ca aos ocupantes de car-cos . funções e
empregas de conf 1ança ou em COfTIl ssão"

PARECER'
A emenda pretende r-et ir-er- do texto constitucional a ine

legibilidade por parentesco, com a sucr-essãc do §70 do art.
14

A ine1egibl11dade por parentesco deve ser mantida para
impedir ou evitar que chefes de executivas exerçam influên
cia po1 í t ice capaz de garantlr a e letção de seus f'arm 1iares

Pela rejeição

PARECER.
Pretende a emenda em 11de a supressão de expr-essões do

art 22 e de seu parágrafo ÚnlCO texto oriundo do pr1mei
ro turno de discussão e votação A crcoos icao não melhora o
texto original e busca atender mter-esses s rnçu lar-es

Pela reJe1çao

EMENDA 2T00071-5
AUTOR, JALLES FONTOURA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Fica suor imtdo o Parágrafo 70 , do Artigo 14
do Projeto de Conat t tu rçãc aprovado no Pr tmetr-o
Turno

- PDS
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2T00066-9
AUTOR JORGE ARBAGE
SUPRESSIVA

EMENDA' 2TOD067-7
AUTOR CI O SABOI A DE CARVALHO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Sucr una-se os itens IV e V do parágrafo 30
do Art 53 do Ato das D1Sposlções conet rtuctone ia
Trans 1 tor- t as, procedendo-se a competente
renumeração

PARECER'
A emenda proposta tem como escopo sucr-tmrr parte do

d i spos t t tvo do Projeto que i serrta os mrcr-o e pequenos empre-
sar-ros (no periodo de 28/02/86 a 28/02/87) e os mrrrí s , pe-
quenos e médros produtores rurais (no período de 28/02/B6 a
31/12/87) do pagamento da correção rronetar ia sobre débitos
decorrentes de empréstlrno conced'idos por bancos e mst í tur
ções f mance ir-as

Em v 1 rtude de nosso aco 1h 1mento á Emenda 2T00638-1, que
sup .... ime o art 53, por Justiça e convenrenc ia , a medvoa sob
exame f 1ca preJud 1cada

Pela preJudlc1alldade

EMENDA 2T00068-5
AUTOR CID SABO I A DE CARVALHO - PMOB
SUPR~SS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se do parágrafo 20 do Artigo 75 das
D1Sposlções Permanentes as expressOes "um mandato
de se1s anos, não renovave1" E as express0f3s'
"exceto quanto à v i ta l f c tedade" contidas no
parágrafo 30 do mesmo Art 1go

Os parágrafos 20 e 30 do Art i co 75 passam
a ter as segu 1ntes r-ececões

§ 20. _ Os Mlmstros do Tr tbuna l de Contas
da Urri ão serão escolhidos, obedec idas as seguintes
cond tções

I
II ,
§ 30 _ Os Mlnlstros terão as mesmas

garant 1as, prerragat 1 vas , impedt mentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do sucer ior
Tr tbuna I de Just1ça e somente poderão aposentar-se
com as vantagens do cargo quando o tenham exerc i do
ef'et ivamerrte por mais de c inco anos

PARECER
O nobre autor da presente emenda propõe se restabeleça

a garantla da v t ta l rcf edade para os Mimstros do Tribunal de
Contas da Umao e, por v ia de consequência, dos Estados e dos
Municip10S Atr-ida que a projeto estabeleça uma nova sistemá-
tica para o recrutamento e nomeação para os r rturar-es da
mais alta corte de contas do Pais, é prudente manter-se o
pr-edrcemerrto da v t ta l t c redade Ele assegurará a tndependênc ta
trtd r spensáve l a quem exerce função da maror relevância no
órg~o aux i l lar do Poder Leglslatlvo

Pe 1a apr-ovação

Na alínea "a" do art ",, I, suprimir as
palavras "os Governadores dos Estados e do
Dlstrito Federal e, nestes", hcando portanto, a
seçu 1nte redação

Art 1i 1 _ Compete ao Superior Tr-rbuna l de
Justiça

I _ Processar e Julgar, or-rc mar-i emerrte
a) Nos cr 1mes comuns e nos de

responsab i 11dade, os desembargadores dos Tr i buna 1s
de Just1Ça dos Estados e o do Dlstrlto Federal, os
membros dos Tr tbona is de Contas dos Estados e do
nlstrito Federal, bem como dos Tr-rbuna is ReçJ10nalS
Federals, das Tr tbuna i s ReglOnalS Eleitorals e do
Trabalho e do Mlnlstério Púb l rco da Urrtão que
of i c f em perante Tr tbuna i s ,

PARECER'
Intenta esta emenda a supressão das expr-essões "as Go

vernadores dos Estados e do nlstrlto Federal"
A Justlflcatlva do 1 lustre autor não é conv mcenbé '
Pr-efer rrnos manter a redação or-iunda do pr ime tr-o turno,

que foi ob.ietc de amplo debate

Pela reJelçao

EMENDA 2T00072-3
AUTOR JALLES FONTOURA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

No § io do Art 182, suprimir "A pesquisa",
ficando, portanto, a segulnte redação

Art 182
§ 10 -A lavra e o aproveitamento dos

potenciais a que se refere este art igo somente
poderão ser efetuados medrarrte autor-ização ou
concessão da Urnão , no mteresse nacional, por
brasileiros ou empresa brasilelra de capital
nacrona t , na forma da lei, que regulará as
condições espec i f tcas quando estas at iv idades se
desenvo1verem em fa 1xa de fronte 1 ra ou terras
indigenas

PARECER'
Segundo o art 182, § 10 , do Projeto de Consti tuteac

(8) , tia cesoursa e a lavra de recursos minerais e o aprovei
tamento dos potenciais a que se refere o "caput " deste artiQO
somente poríar-ão ser efetuados medlante autor-rzação ou con-
cessão da umao , no rrrter-esso nacrona l , por br-as t le tr-os ou
empresa bras i lelra de caorta t nacional, na forma da 181, que
regu1arã as ccndf ções espec~flcas quando estas at rv tdades se
desenvolverem em f'a i xa de fronteira ou terras indígenas ll

A Emenda 2T00072-3 propõe a suor-essac da expressão lia
pesquisa", do referido dlSPOSltlVO, o que não se .jue-t rf tca
r1a

Pe1a reje i ção da Emenda

EMENDA 2T00069-3
AUTOR CID SABOIA DE CARVALHO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-rma-se do Artigo 22 do Ato das

~~~Ô~~~;õe:xpr;~~~~1tU~i o~a i S i n i ~~:~~~~~~ ~ a~xcet~
nas fundações" E as expressões _" nem -aos
Que a Lei dec1are de 11 vre exoneração, cuoo 1;empo
de serv ico não será computado para os f rns do
"capur" deste ar-t rpo , exceto na mpótese de
ser-vrdor-". cont tdas no parágrafo Unico do mesmo
ar-t ico

Com as supressões ac irna mdrcadas , o
menc 1onado art'i go e o seu parágrafo On1co .passam a
ter as segul',tes redações _

"Art 2:; _ São estávels os atuais servidores
públlcos CiV1S da UniM, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Munlcipios, da admln1straç:lo direta
ou autárquica, que, na data da promu1gaçao da

EMENDA 2TOD073-i
AUTOR RONALDO CEZAR COELHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-tma-sse o tnc i so VI I do art 135
VII - Exercer o controle externo da atividade

po'l tc f a t • na forma da lei complementar,

PARECER
Tem por obJet lVO a presente Emenda a sur-or-essão do item

VI I po art 135, que prevê caber ao Mlnlstério Púb11CO "o
controle externo da at tv idede po l í c ra l , na forma da lei com
plementar"

O fato da exclusão do Conselho Nac tona l de Justlça, do
Projeto, nao Justlfica que se exclua a competéncla do Minis
tério Públ ico prevista no item sob proposta de supressao,
corno entende, diversamente, o nobre Autor da Emenda

Somos pela manutenção do texto e, em decorrência, pela
reje,i Çao eia Emenda que 1he v 1sa supr i m1r



Supruna-se do lnC1S0 I I I, do art 207 a
expressão "de or trneiro e segundo graus""

PARECER
A Emenda. propondo assegurar aos professores de ter

ce-rr-o grau cíir-e r-to à aposentadoria após trinta anos, se ho
mem, e, vinte e c tnco anos, se mulher, por ef'et tvo exer-c rc ro
de função de magistérl0, pretende r-et rr-ar , da parte flnal do
1tem I I I do art 207 do ProJeto de Const 1tu ição , a expr-easãc
"de pr tme tr-o ou segundo grau".

O texto rasu1teu de acordo entre as 1, der-anças , acordo
esse que recebeu, em plenário, a esmagadora unarrtrm dade
de 432 votos favorávels e nenhum contrario. verificando-se,
apenas I duas abstenções

Pela reJelção
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EMENDA 2T00074-0

AUTOR IRAM SARAIVA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI CÃO

"não", regl strando-se 4 abstenções
Ass im, quando prescrevemos um tratamento pr-tv t leglado

para a or-opr receoe procut tva , sent rmo-nos obr-rçados a comple
mentar o or-mc tpro , na parte f' ma l do parãgrafo umco ,
li m-ver-b i s"

"CUJa 1nobservánCla per-rm t u-à a sua desapropriação, nos
termcs do Artlg0 21B" (Referíamc-nos é garantia de trata-

mento espec ta l à pr-opr tedaoe pr-odut iva , prevendo a lei nor-mas
para o cumpr tmerrto dos r-eqcn s t tos relativos à sua função 50
c ta l ) ,

Destaque para votação em separado acabou trnped moo que
prevalecesse o que denormnamos fator de equ i l tbr-ro , a
parte final do par-acr-ef'o cmco. (267 votos "ssrm'". 253 votos

"não", 11 abstenções, de t xando ass im de se alcançar o
"quor'um" de 280 votos f'avor-àve-i s l

Como se tornou imaoes tve l restabelecer a lntegrldade de
nosso texto, consideramos necesaar io suor tmir o escudo da
tnconoictona'l tdace da garantla de nãc-deseor-ocr-tacãc de ter
ras pr-odut tvas que não cumpram sua oor rcação e não rescatem
a hrpoteca social, de que fala Sua Santidade o Papa doão
Paulo I I.

Pe1a apr-ovação da emenda

Árt i4
Retire-se do art 14, § 20 a excr-essao "e,

durante o per rooo do serv'ico rm 1rtar obr1gatório,
os conscr-rtos""

PARECER
Pretende o autor, com a supr-easão da expressão " e. du

rante o período do serv tço rm 1rtar obrlgatórlo, os conscr r
tos", do § 20 do art 14, conferir o drr-e rto de voto aos
mt l i t ar-es Que esrao no ser-viço iruc ta l , na qua l rdade de cons
cr-rtos

Somos pe 1a exc 1usão dos conscr 1tos porque os mesmos, du
rante o período e le rtor-a l quando as Forças Armadas são re
qu t s r t adaa pe1a Justlça Eleitoral, são moo i 1 i zados para cum
prlr essa rrn eeão

EMENDA 2T00075-B
AUTOR FRANCISCO KUSTER - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Suprima-se do par-açr-af'o 70 do artlgo i4 a
expressão' "que tenham exer-c ioo mai s da metade do
mandato""

PARECER
Pretende o autor ampl lar a f'a t xa de lneleglb, 1rdade dos

parentes consangu 1neos ou af 1ns, com a supressão da expressão
do § 70 do art 14," que tenham exer-c ioo mai s da metade do
mandato " ~

A t endénc ta do D,relto Corts't rtuc tona l moderno é pela re
dução dos casos de 1na 1eg 1b 111dade

Pela reJelçao

EMENDA 2T00076-6
AUTOR FRANCISCO KUSTER - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2TDDD79- 1
AUTOR MARIA LÚCIA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
O pr-opos rto da emenda em aná'l iSB é a supr-essão das ex

pressões "lnlnterruptos" e "exceto nas f'undações" do art 22
do Ato das D1SPOS1ÇõeS Const rtuc iona is Transrtór-ias

~ Justlflcado o tempo de ser-viço rrnrrterr-upto para con
cessao do benef í c to , P01S or-erma a ccnsranc ra do ser-vrdor-
De outra parte os serv idores das fundações foram excetua
dos, porque ass im quis o p l enár-to da Asserrbléla Nac rona l
ccnsr i tu inre após demorada drecussãc no pr-une rr-c turno

Pela rejslÇao

Supr rrna-rse do ar t rço
dt spcsrcões const rtuc ronats
expressOes 11 rmrrter-r-upto"
fundações" ,

Art 22_
In 1 nterrupta, exceto nas

22 do ato
rr-ans rtór ias
e "exceto

fundações

das
as

nas

EMENDA 2TOODBO-4
AUTOR LEOPOLDO PERES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 137, § 20 _ Onde se lê
"O mor-esso na classe rrnc-at da cerr-eu-e
Lela-se
"O u-cr-eesc nas classes rrnc ta i s das

carrelras "

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer of'er-ec too à emenda

no 2T00033-2

EMENDA 2TOOOB 1-2
AUTOR FLAVro PALMIER DA VEIGA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00077-4
AUTOR FRANCISCO KUSTER - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-rma-ee do par-açr-af'o 50 do art 190 90 do
ato das dt spos ições conat t-tuc tona t s t r-ans i tór tas a
expressão "exceto nos mlnistérlOS ml11tares""

Art 90
§ 50 _ .
Exceto, nos rmru s'ter tos mt l rtar-es ,

PARECER
A emenda pretende suor tmtr . no § 50 do art 90 das

D1SPOS1ÇOOS Tr-ans rtór-ras , a expressão "exceto nos M,n,stérloS
rrn 1itares"

Optamcs por manter o texto mtegra1 do § 50 do art 90
das D1Sposlções Tr-ansrtór-ras tal como aprovado no 10 turno
de votação

Pela reJ81çao

EMENDA 2T0007B-2
AUTOR FRANCISCO KUSTER - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-una-se o item I I cio art rço 190
Artlgo 190 _
1_ • •
II _ A propriedade pr-ocut iva (Suprlmlr)

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de ine-

gável lmportê.no18 e oportunldade
Coglta-se da supressão das palavras "proprledade pro-

dut1Va", que constituam o lnClsO II do Art 190 do ProJeto
Inte,ra razão asslste ao llustre autor da proposta,

quando af,rma em sua conClsa e correta Justlflcatlva "A
lnsuscept,bl11dade 1ncondlclonal de desaproprlação das ter-
ras produtivas lnv'Iabi 1 iza o reordenamen.to agrár10 do País"

Sempre busquel o ponto de equl1 íbr10 entre as oplnlões
extremadas, atendendo às dlretrizes claramente traçadas pe1a
palavra e pelo voto da granda malOrla dos Constltumtes, es
te Relator sempre f 01 correspondldo em tal proposlto, regls
trando-se apenas uma unlca exceção. exatamente no que se re
fere ã Reforma 4grárla

Surgldo o lmpasse prevlsto no Reglmento Interno, face
ã n~D aprovaçâo de qua1quer das lnlclatlvas sobre o tema,
coube-nos elaborar o texto conel 1lator1o, que deseJamos fos
se a expressão de vontade da malorla, Clrcunstãncla comprova
da pelo resultado das votações

Nossa redação, proposta para o Capitulo I I I do rltul0
VII, f 01 aprovada com 528 votos "S1m u contra apenas 4

Texto Atual
Art 25 § 20 - Caba aos estados explorar

dlretamente ou medrarrte concessão a empresa
estata 1, com exc lusrv idace de drs'tr-tburção os
serv iças loca 1s de cas cana1 tzado

Emenda
suor-mnr "Estatal, com exc lusivtdade de

d1strlbuiçao"
Texto resultante após a emenda supreSSlva
Art 25 § 20 - Cabe aos estados exp lorar

drr-eternerrte ou mediante concessão a empresa os
ser-viços Icca t s de càs cana l i zaco

PARECER
Consoante o art 183, a oescu i sa , a lavra, a uooor-tacãc , a

exportação e o transporte por meio de conduto de gás const1-
tuem monopól to da Umão Segulndo a mesma drr-etr-rz. o art
25, em seu parágrafo 2 - que a emenda 1ntenta, de forma su
or-ess ive , modrf tcar- - defere aos Estados a exploração direta,
ou mediante concessão a empresa estatal, com exc lus iv tdade de
cn str-icutcac 05 eer-v rços Ioca rs de gás cana l izaoo • (A expres-
Sa0 "gás cana l rzado" entendida como o s1stema local de dis
tr-ibutcao do produto atr-avés de canal f zação llgada a cada e
d i f f c ro ou r-es rdénc ta , C01lO ocorre ho.je nas c tcades do R10 de
Janeiro e São Paulo)

Destarte, haverá, de forma gradativa, extr-eor-cnnar ia am
pl f ação na d i s't r-rbu rção de gás natural canal 1 zado , conside
rando as s icnrr icat rvae reservas que estãc sendo descobertas,
serv icos de rmpr-csc mdtve l mter-esse púb l rco , que, conforme
se depreende dos d 1spos 1t i vos aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma ldêntlca ao que ocorre hoJe cem
os serV1ços de distrlbulç1!o de energ18 elétrlca, de telefone,
de abasteclmento d/água, etc Asslm, a aceltação da. presente
emenda posslbll ,tarla a partlclpaçao da lnlclatlva privada
na exploraçao do slstema, pondo por terra as corretas dlSPO
s1çõas dos textos cltados.

Pela reJelçâo

EMENDA 2TOOOB2-1
AUTOR FLAVIO PALMIER DA VEIGA - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Texto Atual
Art 41, Inclso I I I, § 40 _ Os proventos da-

aposentador 1a serao rev 1stos , na mesma data,
sempre que se mod,flcar a remuneração dos
servldores em atlvldade, e estendldo aos 1natlvos
qU81squer benefícl0s ou vantagens posterlormente
concedldos aos servldores em atlvldade, lncluslve
quando decorrente da transformação ou
reclasslflcaçào do cargo ou função em que se deu a



Cons't i 
tmpor-

em 10
processa

EMENDA' 2T00085-3
AUTOR IBSEN PINHEIRO - PMDB
POR ERRO PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Cone 1u i mos pe 1a aprovação da emenda, nos termos da jus

t i f i cat tva De fato, o dlSPOSltlVO do ProJeto e redundante

Dê-se ao art 190 140, a secu rrrte redação
Artlgo 140 _ As carrelra dlselpllnadas_

neste Tltulo, ao t rcam-se , quando couber, °
or tnc tp to do er-t rco 38. XII e o ar-t ico 40, § 10

13

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃD

Dê-se ao lnC1SO VI I, do ar t tcc 135, a
segu 1nte redação

Art 135 _
VI I exercer o controle externo da at rv rdade

policlal,-na forma da l e i complementar menc ionada
no ar-t rço arrter tor-

PARECER
Tem em v t s t a a Emenda a mod i f' rcacão da redação 1mprl

rmda no ProJeto, em sua redação final, ao r tem VI I do art
135 r para esoecrf icer- que a Ie i complementar a que se re
fere é a mencionaoa no ar-t içc arrter tor'

Entendemos desneceesár ta a rnodi f rcação Aflgura-se nos
ÓbVl0, que prevendo o art 134. em seu § 50 . que o Mlnis
t ér-ro pub t rco ser-a or-camzeoc segundo 1e1 complementar,
será essa 1e 1 comp1ementar que esoec 1f 1 cará em que
termos será exer-c tdo o controle externo da atividade oo t r-
c ra l pelo Minlstér10 púb l roo

Somas, pe 1a precedente fundamentação, pe 1a reJ8 1ção da
Emenda

PARECER
Tem em v is'ta a Emenda exp l tc r t ar , através de propos

ta de mod t f i cação do art 140 r Que os pr-mc ip tos a que
o dlSPOSltlVO se refere somente se ap l rquem "quando couber"

A nosso V1S0, dr spensave l é a exo l i c i tação pretendida
e1sque, quantoao1tem XII do art 38,deap11cação uni
versal na serv ico púb l ico ele e No que concerne ao art
40, § 10, tambem r-ef'er-rco no art 140 sob proposta de modf 
f i cação, sua ap 11cação somente se dara Quando ocorrer 150-
norm a de atr-iburções , isto é, "quando co.jber-" a ac l tcacão em
face da ocor-r-enc ra da cond i ção 1sorórrn ca

Somes, pe 1a precedente r-azão , pe 1a reJ81 cao da Emenda

EMENDA 2T00087-1
AUTOR I VO MAI NARDI
POR CONTRAD I çÃO

PARECER'
O § 50 do artlgo 41 do ProJeto de Cons-t i tu í cão (B) re-

mete à lei or-drnár-ta o estabelecimento de um l um te para a
pensão decorrente da morte do ser-vtcor púb l ico

O pr-tnc ip ro geral é o de que este benef í c ro corresponde
a t ot a l tdade dos venc rmerrtos ou proventos do ser-v icor- falecl-
do

A Emenda proposta objetiva suor-vrnvr a rem1ss~o à te t •
ext tnçurndo , em decor-r-énc ta , l irru tes para a pensão por mot r vo
de f'a l ec irnerrto

Não f 01 este o consenso da Assemolé ia Nacrona l
tuinte ao gerar o d iapos t t tvo em exame, que pref'er tu

l rrnt tes ao benef í c to , op rrrrão com a qual concordamos
turno e não vemos razão para modrf rcar- nesta fase do
const 1tu i nte

Pela reJeição, P01S

PARECER
Propõe o ilustre Cons't i tu rrrte , através de sua Emenda,

corr-ecãc de linguagem para § 40, do art 1go 41 do ProJeto de
Conet t tu tção (B), permutando de lugar a expressão "na forma
da 181", localizada -m f irie do texto or1Qlnal

Entendemos que a ma'tér ra envo l v rda pelo d r spoa t t tvo tem
uma abrangência que não pode cíispensar- um dt sc tp l inarnento
mai s espec í f ico a rü ve l de lei or-dtnar-ra

Por 1sto, somos contr-ar-ro á Emenda proposta

aposentadoria, na forma da le1
Texto resultante da corr-eção de 1lnguagem _

Técnica LeglslatlVa
Art 41, InC1SO 111, § 40 _ Os proventos da

aposerrtador ta serão r-evrstcs , na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modif1car a
remuneração dos serv idor-es em atividade, e
es'tendroo aos mat ivos quaisquer benef rc tos ou
vantagens posteriormente concedrdos ao ser-v rdor-es
em at rv tdade , mc'lus tve , na forma da Ie t quando
decorrentes da transformação ou r-ec tassrr tcacão do
cargo ou. função em que se deu a aposerrtador ta

Texto Atual
Art 41, mC1SO 111" § 50 _ O beneficio por

morte corresponderã a totalidade dos vcnc rmerrtos
ou proventos do servidor f'a Iecrdo , até o l tmí te
estabelecldo em l e i , observado o disposto no
parágrafo anter i or

supr nmr- "at é o 'l tmt-te es'tabe l ec ioo em je r ;"
Texto Resultante
Art 41, mc1so 111, § 50 _ O benef tc io da

pensão por morte corresponderá a tota11dade dos
vencimentos ou proventos do serv iocr- f a lec i do ,
observado o disposto no parágrafo arrter ior

EMENDA, 2T00083-9
AUTOR' FLAVIO PALMIER DA VEIGA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00084-7
AUTOR' FLAVIO PALMIER DA VEIGA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00088-0
AUTOR I VO MAI NARDI
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se a parte flnal do § 10 do art
109, que fl"ará com a segulnte r~dação'

§ 10 O Procurador-Geral da Repúbllca
devera ser prevlamente ouv1do nas ações de
1nconst i tuc lona 1idade

Emenda suor-ess iva alterandoa parágrafo 20 ,
,nClSO I I, do art 159

Texto Atua 1 do caracr-af'o 20 , 1nc i so 11, do
artigo 159

I I _ Não tnc idtr-a, nos termos e l rmi tes
fixados em l e i , sobre r-end rmerrtos pr-ovem errtes de
aposerrtador ra , pagos pela prev tdénc i a soc ra l da
Un1ão, dos Estados e dos Mun1clpl0S, a pessoa com
idade superior a sessenta e c i nco anos, cuaa renda
total, seoa const t tu tda , excIusivamerrte , de
rend1mentos do t raba 1ho

Emenda _ Supr imtr- "da União, dos Estados e
dos Mun1c'ipios, " ,

"exc tue ivemerrte"
Redação da emenda com as supressões ac 1ma

1dent 1f 1cadas
11 _ Não mc tdrr-á , nos termos e l um tes

fixados em lei, sobre rendimentos or-cven terrtes de
aposentadoria, pagos pela pr-evidéncra socra l , a
pessoa com idade superior a sessenta e c inco anos,
cuja renda total, seja const rturoa , de r-endrmerrtos
do trabalho.

PARECER
A trnurn dade prevista no art 159, § 20 , in01CO 11, deve

rã obedecer aos 11mites a serem flxados em 181, além daque
les contidos no prOprl0 dispOSltlVO, entre os QU81S f1guram
a restrição aos proventos que se caracter 1 zam, com
exclus1vldada, como rendlmentos do trabalho, e a restrlção
do benefício flscal a rendimentos provenlentes da aposenta
dor1a pagos pela prevldência soclal da Unlão, dos Estados
e dos MunlciploS

A ampl iaç~o da ,mun,dade, nos termos pretend,dos na
Emenda, desvest 1rã o seu carãter compensatór 10, para aque 1es
que necessitam do 80010 governamental para arcar com os cus
tos crescentes do tratamanto da saude, adVlndos com o
avanço da idade, para transformã-la, em mUltas casos, em mera
l1beralldade flscal

Pela reJeiç~o

EMENDA, 2T00085-5
AUTOR TI TO COSTA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se o Artlgo 140 do ProJeto de
ccost i tu1Ç~0

PARECER
A emenda dase.ja suor-um r o art 140 do Pr-o.je to de Cona-

t t tu i ção Entendemos, porém, rmpr-ocederrte tal pretensão,
Contudo, é evi derrte , e f i ca a ressalva, o c t tado dlSPOSlt1
vo JamalS pretendeu tmocr uma equlparação de venc rmerrtos
entre todas as car-r-e ir-as pr-ev i s'tas no Titulo IV do Pro
Jeto Isso eer- ta dlstorcer a pr mc tp to da t sonomra , que pres
supõe cargos assemelhados ou de atr-rburcões 19uals (v toe
art 40, § 10, do ProJeto), o que não acontece com todos
os que rrrteor-ern as oar-r-e tr-as desse Titulo, como, por
exemplo, a Mag1stratura O que a pr-ece i to oe'terrmrta e um con
fronta dessas car-re ir-as para se afer i r ta is pressupostos da
1 sonom1a , apenas 1sso ,

Pela reJe1ção

EMENDA 2TOOOB9-8
AUTOR ODACIR SOARES - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Dê-se ao § 40 do ar-t rço 137 da Pro,Jeto de
Conat t-tu i cão (B) _ 20 Turno a securrrto redação

Artlg0 137 _
§ 40 _ A r-epresentação JUdlC181 e a

consultor1a Jurldlca dos Estados e do Dlstrlto
Federa 1 serão exere 1das pe 1as respect 1'Ias
Advocaclas-Gerals organlzadas em carrelra e
observada o dlSPOSto no § 20 deste artlgo.

PARECER
Sob o argumenta de que, cr 1ada a Advocac 1a Gera 1 da Un1ão,

as correspondentes atrlbu1ções, nos Estados, deverlam ser
deferldas a órgão com 19ual denoffi1nação, é proposta Emenda
tendente a alterar a redação do § 40 do art 137, para
estabelecer que as funções Que o dlSPOSltlVO de1xa ver
caberem aos Procuradores dos Estados e do Dlstrlto Federal,
serlam exere1das atraves das "Advocac18s Gerals"

A Separação das atrlbulções. que hOJe se confundem
na competêncla do Mlnlstérlo PubllCO da Unlão, ,Justlflca
Que, em relação as que delxarão de caber a essa lnstltulCão.
se 1 nst 1tua orgão com denom1nação espec í f 1 ca

Nos Estados e no D1strlto Federal essa divlSão de
competênc18S J8 eXlste. não havendo razao para que as
ent 1dades que respondem por 1dênt 1cas às que passarão, na
Unlão. a ser deferldas à sua Advocacla Geral, mudem de
denom1nação

Pelas precedentes razões, somos pela reJelçêio da Emenda.
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EMENDA' 2T00090-i

AUTOR ALARICO ABIB - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00095-2
AUTOR ORLANDO BEZERRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supres51va do art1go 136 do ProJeto de
ConstltulÇão (B), 20 Turno

EMENDA 2T00097-9
AUTOR ORLANDO BEZERRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TDD098-7
AUTOR IBSEN PI NHEI RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOOD96-1
AUTOR ORLANDO BEZERRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PDT

(Retirada pelo autor)

EMENDA. 2TDOD99-5
AUTOR MAURICIO CORR~A
POR ERRO PARECER RETIRADA

sucr una-se , do Art 70, Capitulo l l , do
Titulo lI, do Pr-o.jeto de Cons't i-tu tção (6), o
1nC150 XIX, que trata da "Ttcença paternidade de
o rto d ias ". renumerando-se os dernai s

Supr trna-ise , do Art, 70, Capitulo lI, do
Titulo 11, do Pr o.jeto de Conat t tu tção (B), o
1nC1SO XIV, que trata da "Jornada màx ima de se i s
horas para o traba 1ha rea 11zado em turnos
trurrter-r-uptcs de revezamento, salvo necoc iação
co 1et i va," renumerando-se os dema1s

PARECER
O i tem IV do art 86 refere-se à competénc ta pr tvar rva

do Pres1dente da Repúbl1ca para sanc tonar , promulgar e fazer
pub l rcar- as l e i s , exped ir- decretos e regulamentas para sua
f' i e l execução A suor-easão do termo "decretos" não tem cr-oce
dàncra , porquanto, na Justlf1catlva, o t lustr-e autor acentua
o seu ob.íet ivo que é o de co ib ir- a exped i ção de decretos
le1s Por outro lado, a supressão requer1da do art 64 e de
seu parágrafo cruco não é de ser levada em conta, e t s que as
rnedidaa pr-ov r sór-ras com força de 181, em caso de r-e tevàncva e
de urgênc 1a, const i tuem 1nstrumentos 1mportant 1S5 1mos para o
moderno "well state", desde que ut i l rzados com par-curórna ,
propr tedade e com a ef icac ia Por outro lado, é de cons tder'ar
a subor-d inação da aprovação def rrn t tva de t e i s medrdas à so-
berana dec i são do Congresso Nac iona l , coma previsto no texto

Pela reJelção

Supr- rrna-se , do 1nC1SO IV, do Art 86, Seção
11, do capitulo lI, do Titulo Jv , do ProJeto de
Cons t t ttr rção (V), a excr-essão decretos e

11, "red1 g1ndo-o cano a seçurr

IV _ sanc ionar , promulgar, fazer publicar as
Ie i s e expedir regulamentos para sua fiel
execução, "

Bem como ass im, suor-una-se o Art 64 e seu
parágrafo ún1co

PARECER
A Emenda pretende suor umr- o r t em XIV do art 70 do

ProJeto de Conet t tu ição , que assegura aos trabalhadores
urbanos e r-ct-e rs dtr-e t to ã Jornada máx rma de se ts horas
para o trabalho reallzado em turnos rrurrter-ruotos de re
vezamento

Não há como se aprovar a presente Emenda, porquanto
a matér ia constante do dlSPOSltlVO que se a lrne.ja sucri
rmr- resultou de acordo entre as t rderencas

Pela r-e.ie icão

PARECER
Tem em vlsta a Emenda a supressão do art 136, que

prevê a extensão, aos Tr1buna1s e Conselhos de Contas. das
d1SPOS1ÇàeS da seção do M1nistérlo Público "pertlnentes a
garant 1as, vedações e forma de 1nvest 1 dura de seus membros"

O d1SPOS1tlvO deve permanecer no texto A sua supress~o

poder1a s1gn1ficar colocar na ilegalldade, por falta da
prev1são const1tuc10nal os hoje existentes Conselhos de
Contas, que o leg1slador const1tu1nte entende Justamente

g~~~~s~~e~:r~~~r~:a~.a~~~ã~o~h:
1
~~e~ 1s ,d~s~~~~~~~o d~Obque

tal dlSposição ensejaria a criação do Mln1stérlo Públ1CO
MUnlclpal, desde que a ConstitulÇão nao prevê tal
lnstltulÇão, quando, no art 134, estabelece a abrangênc1a do
Min1stérlO Pübl1CO

Pe 1a re,Je 1 Cão da Emenda

PARECER
O afastamento do trabalho sem or-eautzo do sa lár to , por

um d i a , no caso de nasc imerrto de f r lho , no decorrer da pr r
merra semana. é drr-e t to Já cr-ev i sto em 181

Por outro lado, não nos parece necessar-ro , na maror ra
dos casos, que o cenltor se afaste durante o rto dias, cabendo
a Ie i prever as dlferentes hipóteses e a duração que a t rcen
ca pa'ter-rudaoe deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos que do 1nC150 XIX do art 70
devem ser aupr trrn dos os termos "de oito cnas", "mesmos" e
"do lnC1SO anter- tor-, aos que preencham os reQu1sitos", mas
não cabe a suor-essão "vn totum"

Pela reJelção

Suprima-se do ar-t rco 207, lnC1SO 111, a
expressão "por efetlvo exer-c'tc to da função de
magistérlD de cr-tme ir-o e segundo Qraus ll

Dê-se ao ar-t ico 101, mC1SO 111, a seguinte
r-edação-

Artlgo 101 _
111 _ Aos Tr tbuna i s de Justlça o Julgamento

dos juizes estaduais e do Dlstnto Federal e
Ter-r-f tór ios , bem como dos membros do M,nlstérl0
Pób l icc que junto a eles of rc rem, nos cr-imes
comuns e d,e . r-esccnsao i 11dada, ressa 1vada a
competl!\ncla da JustlÇa Eleltoral

EMENDA 2T00093-6
AUTOR. ANTON lOCARLOS MENDES THAME - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00092-B
AUTOR ANTONIOCARLOS MENDES THAME - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA' 2T00094-4
AUTOR ANTONlOCARLOS MENDES THAME - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
O autor, com a presente emenda, rrrterrta suor-umr- o 'i rr

ci so I I, do Art 154 do Pr-o.je-to
Em que pese os elevados propósltos do 1lustre const i

tu i nte, não aCQ1heremos a presente proposta, vez que 05 em
prést tmos compu 1sórros , quando adequadamente ut 11 í zados ,
const i tuem-se em importantes mstr-umentos de pol r t rca
públ ica

Pela reJeição

Suprima-se o Art 154, rric í so 11

Supr-rma-ae a parte f tna l do parágrafo 30 do
art rço 58 das D1pos1ções Tr-ans t tôr ras , dando-se ao
mesmo a seQulnte redação

§ 30 "Nas rnpóteses prevlstas nos
parágrafos anter-ior-es , comprovada a r l epa l i dade ,
ou Quando ex rat tr- convern ênc ra do 1nteresse
públ ico, as terras r-ever-ter-ão ao catr-ornórrio da
Uniao, dos Estados, do p i s'tr-i ro Federal e dos
M..inic'p1oS, respectivamente I

Dê-se ao lnciso XIV do art 70 a seQu",te
redaç:!\o

XI I I _ ,Jornada mãx1ma de se 1s horas
1nlnterruptas para o trabalho rea11zado em turnos
de revezamento, salvo negoc1ação coletlva

PARECER
Perfe1tas a emenda e sua Justlf1caç§0 De acordo com a

proposta. N90 cumpre ao Estado e aos c í dadãoe r-eaaar-c tr- acue
les que foram benef tc raoos com concessões e pr rv r l éç ros sem a
devido suporte legal Ademals, a leglslação or-cnnár ia Já pre
vê remédlos jurídicos ap l tcáve í s a t at s s rtuaçõee

Pe 1a aprovação

PARECER
A Emenda pretende suprimll''' o item XIV do art 70 do

Projeto de Constitujção, que assegura aos trabalhadores
urbanos e rur-a 1 s di re i to à Jornada máv 1ma de se 1s horas
para o trabalho real izado em turnos lnlnterruptos de re
vezamento

Nao há como se aprovar a presente Emenda, porquanto
a matéria constante do dispositivo que se almeJa suprl
mir resultou de acordo entra as 1ideranças

Pela reJe1ç§o

EMENDA 2T00091-0
AUTOR' ANTONIOCARLOS MENDES THAME - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO •

PARECER
A Emenda, propondo assecurar- aos professores de ter

ceiro grau cnr-e i to à aposerrtaoor ra após trinta anos, se ho
mem, a, vinte a crnco anos, se mulher, por ef'e't ivo exer-c rc to
de funçao de maglstérlo, pretende r-er rr-ar-. da parte f ma 1 do
item 111 do art 207 do Proaetc de Const rtuicão , a expressão
..de pr i me1ro ou segundo cr-au"

O texto resultou de acordo entre as llderanças, acordo
esse Que recebeu, em p1anã{"i o , a esmagadora unan i m1dada
de 432 votos favoráveis e henhum contrár1o, ver1f1canclo-se,
apenas, duas abstenções

Pela rejelção

PARECER
Tem cor- objetlYO a Emenda, visando à correção de 11n-

guagem do texto, modlficar a r-ecaçãc do item I li do art iOi
para subat t tu ir- a referência, no d t epos r-t tvc a Membros do
M1n1stérlD Púb1100 "adstr-i tos" ao r-escect ivo Tr-rbuna l , pela
exor-essãc "que junto a eles se of rc iem". e rs que a expressão
Que a Emenda busca subat i tu, r, sob o ponto de v 1 sta vernacu
lar, não se adequa às relaçOes que se estabelecem entre o
Tribunal e os Membros do MP que Junto a eles atuem

De fato, a expressão "adstri tos", hD texto sob proposta
de rood'íf í cação não expr-ime a situação que tem em v i s'ta de
finir, melhor se a.justando a ela a ut i l rzação da expressão
suçer- 1da pe 1a Emenda

Somos, 21.SSi m, pe 1a apr-ovação da Emenda
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PARECER'

A emenda deseja suprimir o ar't 140 do Projeto de Cons-
t i turcãc Entendemos, porém, improcedente tal pretens!lo,
Contudo, é evrderrte , e f toa a ressalva, o c rtado df spos t t t-:
vo JamalS pretendeu imocr- uma equ ipar-ação de vencimentos
entre todas as car-r-e tr-as pr-ev i s'tas no Título IV do Pro
Jeto Isso seria distorcer o pr mc tp to da isonomia, que pres
supõe cargos assemelhados ou de atr-ibuições 19uals (v rde
art 40, § 10, do ProJeto), o que não acontece com todos
os que lntegram as car-r-e ir-as desse Titule, como, por
exemplo, a Maglstratura O que o pr-ece r to de'terrmna é um con
fronto dessas carre 1ras para se afer 1r ta 1s pressupostos da
1sanam1a, apenas raso

Pela reJe,ção

EMENDA: 2TDD100-2
AUTOR HENRI QUE CÚRDOVA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr--ima-tse a expressão "terras mar-ç ma i s" do
inc 1so I I I do Art 1co 20 do ProJeto de
Const t tu rçãc

PARECER
A axor-essac "terra mar-c ma i s" e ambígua. não conr icur-a

termo Jurldlco que possa ser eco lh ico em texto const rtuc-o-

nal
Tampouco tal formulação do conce t to encontra guarlda no

drr-e i to br-as i le tr-o
Entendemos que a trrtenção de c tassrr icar- os terrenos

marcinals aos r ros entre os bens da União Já está atendida na
abr-ançénc i a da expr-essão "pr-a'i as f 1uv i as"

Em r-azão do exposto. somos pe 1a aprovação.

EMENDA 2TOO106-1
AUTOR LUj S EDUARDO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00101-1
AUTOR CARLOS ALBERTO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr ima-ae o período f rna l "nos casos. " até
"por tempo de ser-viço". do lnC1SO XV do ar t tco 38

PARECER
A emenda pretende sucr trmr a segumte expressão do tn

c í so XV do art 38 salvo nos casos em que exceder o te-
to resultante da remuneração bas rca do rn ve l rnat s alto da
carreira ou classe funcional, acr-esc rda dos adtc rona i s pró-
prios e por tempo de serviço"

O lnC1SO XV do art 38 trata da u-r-ecut ibr l ioace da re
rnuneração dos ser-v rdor-es publicas O d i spos t t tvo ac trna , que
o autor da emenda pretende suor-umr- é uma ressalva ao drr-e i 
to da , rredut 1b i11 dade

Optamos por manter a mater ia tal como aprovada no 10
turno de votação da Conet í tumte , que v rsa a co tb rr- os altos
sa 1ar- i 05 dos ass 1m chamados "mar-e.jae"

Votamos pe 1areJe 1ção

EMENDA 2T00102-9
AUTOR CARLOS ALBERTO - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supressiva total do Artlgo 140 do
ProJeto de Const 1tu i ção "B" (redação para o 20
Turno)

PARECER
A emenda deseja suor-tmir- o ar-t , 140 do Pr-o.ieto de Cons-

t r tu rção Entendemos, porém, improcedente tal pretensão
Contudo, e ev rderrre , e f ica a ressalva, o c i t ado dlSpositi
vo jamals pretendeu impor uma equrpar-ação de venc imerrtos
entre todas as carreiras previstas no Título IV do Pro-
Jete Isso ser-ra cn storcer- o pr rnc i pro da r sonorm a , que pres-
supõe cargos assemelhados ou de atr-rburcões 19ualS (vide
art 40, § 10, do ProJeto), o que não acontece com todos'
os que lntegram as car-r-e tr-as desse Título, como, por
exemplo. a Maglstratura O que o pr-ece i to de'ter-rrnna é um con
fronto dessas car-r-e ir-as para se af'er--rr- -te i s pressupostos da
i sonorma , apenas 1SS0

Pela reJelção

EMENDA 2TOOi07-0
AUTOR VI CTOR FONTANA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SUPRIMIR
a totalmente o ,nC1SO II do § 10 do art

117,

EMENDA 2TOO108-8
AUTOR MIRO TEIXEIRA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

b as segulntes expressões e, para as
de ctass istas. o resultado de tncncacao de co léqro
e Ie t tor-a l mtegrado pelas dtr-etor ias das
confeaerações nac iona i s de trabalhadores ou
empregadores, conforme o caso", do § 30 do art
117,

Supressão par-c ra l do texto do art 103, 11
exc lu mdo as seQulntes expressões "composta de
c idedãos ele r tos pelo voto dir-eto. um ver-sa l e
secreto, com mandato de quatro anos" e "ver if icar
de of i c 1o ou em face de 1mpugnação apresentada, o
processo de habi 'l t t ação , exercer atr-tbuicoes
conc t t tatór-ias sem caráter ,jurlsdlcl0nal, além de
outras or-ev i stas na 1eglslação"

121

PARECER
A Emenda ob.jet iva supr trmr' a representação c lassn s'ta

oar rtar ia na compos rcão do Tr tbuna l Superlar do Tra...ba1ho e
das Tr 1buna 1S Reglona1S do Traba 1ho, por reconhecer a conve
ruénc ia ou or-cor redade desse s t s'tema apenas em relação às
Juntas de Conc i l ração e Julgamento Os argumentos al mhados
não são, contudo. de molde a 11egltlmar a fórmula tr-adrcone l
e consagrada em nossa or-çam zaçêo Judlclárla tr-aba ltn s'ta , à
1embrança de que os 1nteresses ou questões que a 11 desaguam
promanam de relações entre o cac'rtat e o trabalho

Pela rSJelção

as secu rrrtes expressões" sendo do i s
de Juízes togados v t t a l íCl0S e um terço de
c l ass t s-tas temporarlos". do art 121,

totalmente ° lnC1SO 111 do § urrico do art

c
terços
Juizes

d

Supr trna-ae , no InC1SO IX, do Art 50, a
expressão " 1ndependentemente da censura Oll
t rcenca"

EMENDA 2TOO103-7
AUTOR CARLOS ALBERTO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

sucr una-se o § 30 do Art 197 do Pr-o.ieto de
Conet t tu tção (B)

PARECER
A crescente e levação das taxas de Juros rears or-at icaoae

pelo s rstema f mance ir-o tem pr-e judrcado sensivelmente o setor
pr-odut i vo da economia

Não e per-t merrte , portanto, de i xar- de menc ionar- no texto
conet i tuc iooa t a necessidade de cr-iar mecanismos mst rtuc io
nais que permitam superar esta grave distorçao

Pela reJeiçao

PARECER
v i sa a Emenda a supr-umr , no i tem IX do art 5 I as ex

pressões "1ndependentemente da censura ou l tcença"
O r-espect rvo d í spos t t t vo assegura, na sua parte mic ia l ,

a l tber-dade de expressão nas at tv rdades inte tectuats , artís-
t icas , c i errt i f i cas e de comon icacão

A supressão proposta rrnpor-ta retrocesso no nosso carmnbar
demccr-àt ico Para o resguardo dos valores et icos e mor-ai s não
se necessita da volta ao t er-r-or i smo r-eoress ivo à l rber-dacíe de
manlfestaçi30 do pensamento, bastando para tanto as sanções
legals cab tve i s face aos abusos que se vier a cometer

Somos, aes trn, pela reJelçào da Emenda

EMENDA, 2TOO104-5
AUTOR CARLOS ALBERTO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-ise , no § 30 do Art 197 do ProJeto
de Cons t r tu t ção (B) a expressão

"nelas rnc Iu i das comr ssêo e oua i squer- outras
remunerações drr-eta ou tno ir-etamerrte r-ef er toas a
concessão de crédl to "

PARECER
Tem em v i s'ta a presente Emenda a supressão, no texto a

provada para o i tem 11 do art 103. das cláusulas referen
tes ao s i s'tema de escolha dos mtecr-arrtea da .nrst rca de
paz e à sua compet ênc ia , t um tendo esta

Somos ccntr-àr-ro à aprovação da Emenda pelas mesma razões
que fundamentaram nosso parecer pela reJelção da Emenda no
1159-8

Emenda parclalmente supreSSlva. Qv,tando
contradlção com o art 38, XI I I

Dá-se a seQulnte redação ao art. 1.40-
As carrSlras dlsclp11nadas neste CapHulo

ap11ca-se o prlnClplO do art 40, § 10

PARECER
A emenda pretende eupr-tm tr- a expressão" nelas lnc1ul-

das comt ssão e qua t squer' outras remunerações dir-eta ou mdr
retamente referldas à concessão de crédito", no parágrafo 30
do art 197

Somos pela re,Jelção da emenda devldo ao parecer favorá
vel à supressão de todo o C1SPOSltlvO

Pela reJe1ção

EMENDA 2TOO105-3
AUTOR MÃRC10 BRAGA
POR CONTRAD I çÃO

- PMPB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOO109-6
AUTOR JOSÉ LOURENÇO - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI czo

D1SPOSltlVO Emendado Titulo V
Capitulo 111
Art 150
Paragrafo 50
Emenda Supress 1va
5uprlma-se do § 50, do artigo 150, do

proJeto da ConstltulCão (B), aprovado em prlmelro
turno, os segulntes termos

"Execução de"

PARECER
Pretende a emenda em anãllse suprlmlr a expressão "exe

cução do" do § 50 do Art 150 do Projeto de ConstltulÇão nBu

Presume o 1lustre autor que a redação dada venha a ini
blr a funçao de planeJamento dos Corpos de Bombelros na açOes
de defesa c1vi 1 O recelO e lniundado A defesa C1Vl1 não



53 o mc isc V do
das p rsoos ições

Que aas im dvscõo

- PFL
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Suor irna-sse do ar t lQO
oaragrafo 30. ao Ato
Cons t ltuclona 15 Tr a nS, t Ór l a s ,

Art _ 53
§ 3D
"V se o beneflclárlD não for proprletárlo

de m81S de c mco módulos rurals""

EMENDA 2T00115-1
AUTOR MÃRIO ASSAD
SUPRESSIVA

quenos e medios proautores r-ur-ai s (no per lodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção mone t ar--ia sobre deb r tos
decorrentes de emor-es t irno conceo ioos por bancos e ms't i tu r-
cões f 1nance 1ras

Em v 1 rtude de nosso aco1b 1menta à Emenda 2T00638-1. que
supr ime o art 53. por .jue t rca e cor-vern énc ra , a med rda sob
exame f ica preJudlcada

Pela pr-e.jud i c ta l t dade

lrá se sobre por a ação dos borroe ir-os na proteção aos c i da
dãos em oeccr-renc ia da norma aprovada MUlto pelo corrtr-ar to ,
o planejamento da defesa C1Vl1 é da comoe t ênc i a de , numeras
órgaõs nas diver-sas esferas de governo, sem preJU1Z0 da par
t , c, pação dos corpos de bombe 1 r-os

D1SPQSltlVO Emendado Titulo IV
Capitulo III
Seção VI II
Ar t i ço 131
Paragrafo 30
Emenda Supress 1 va
Supr irna-rse do § 30 do Ar t rço 131. do or-o.je t o

da Cons t i tu i ção (E), aprovado em or ime ir-o tur-no, o
seçu irrte termo

"da Pol t c t a"

EMENDA 2T00110-0
AUTOR JOS~ LOURENÇO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

16

PARECER
A supr-easão pretendtoa traz o grande mconveru ente de

de i xar- em duv i da o alcance da expressão "ef'et i vo rm l i t ar" 
donommação que mai s proprlamente se reporta aos membros
das Forças Armadas (art 148), ao passo Que os ef'et t vos das
oot ic ias rm t t t ar-es e corpos de bombe tr-oa rm t rrares se inse
rem no concerto de segurança pub l rca {atr 150), t idos
como forças aux i l lares e reserva do Exer-c t to

Demals, na cr-at ica , o cónputo dos lntegrantes dos cor
pos de bcrroe ir-os mi t t t ar-es não eleva slgnlflcatlvamsnte o
corrt mqerrt e dos ef'e-t t vos em tela. uma vez que de oro mar io
os membro:. das ccr-coracces po l rc i a rs mi l i t ar-es são mui to
rnat s numerosos 6 os que mai s comparecem ao Juízo espec ta l i aa
do

Pela r-e.re icão

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suor imtr- parte do

dlSPOSlt1VO do Pr'o.je to que i serrta os mrcro e pequenos empre-
sar-ros (no oer-rodo de 28/02/86 a 28/02/87) e os rmru s , pe-
quenos e rnédros produtores r-ur-a rs (no per rodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção rnonet ár ra sobre déb i tos
decorrentes de emor-es t irro concedioos por bancos e lnstltul-
ções f i nance rras

Em vir-tude de nosso aco lrnmerrto á Emenda 2T00638-1. que
suor- 1me o art 53. por .jus-t 1ca e conven 1 énc 1a. e med1da sob
exame f i ca preJudlcada

Pela preJudlClalldade

EMENDA 2TOO116-9
AUTOR MÁRCJ,\ KUBITS:I->EP. - PMD8
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

PAREC.ER
Pela aprovação, nos termos porem da relação or-ccoete a

t r avés da Emenda 1111-3

Suor-una-ee do lnC1S0 XXIX do Al'""t 70 do
PrOJeto de const i tu-cac do Relator (81 para o 20
Turno, o seçu rrrte

10 _. As allneas "a" e 'b" lntegralmente.
20 ~ Na alínea 'c" a palavra "oema i s '

EMENDA 2TOO111-8
AUTOR JOS~ EGREJA
SUPRES5IVA

EMENDA 2TOO112-6
AUTOR JOSE EGREJA
SUPRESSIVA

- PT8
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PT8
PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda des't i nada a sanar orm s são
(Art 1 t • § 30 da Resolução no 3/88)
Texto da Emenda
Ate que se efet ive o cn socs i t tvo no § 10 do

ar t ioo 33 desta Ccnat t tu ição , caber-a ao Pr es tderrte
da Pepub 11ca. cem a ao-ovação do Senado. 1 no 1 car' o
Governador e o v tce-Gover-naoor- do nrs't r-rto
Federa'

PARECER
A emenda propõe solução mst vtcc iona t para a escolha de

oover-naccr- ao Dlstr,to Fe::Jeral ate Que se ra lmplem~mtado o
o i sooaro n'") § ~ :JO ar-r 33

A prOi::,=~ta me....ece amparo não 50 p::rOJE encontr-ou a salda
para O vnoaase raV1QO com Q claro que f1COU no Pr-o.je t o
re lat tvemente ao per iooo de 15 03 90 a 01 01 91, como também
porque S8 compadeceu dos caoones .ia def trn oos no Pro.je to ,
as:andc :Jo"'Tanto ae"ltro dos orece vtos formadores do proces
so cernocr-at lCQ

Sugere-se apenas Que se use no texto proposto o nome
completo da casa do leglslatlvo Senado Federal

Pela aor'ovacêo

Supr trna-se 1ntegra Imerrte o ar'! 196 do
Pr o.je t o de Cons t i tu ição do Relator (8) para o 20
Turno

EMENDA 2T00117-7
AUTOR ALOYSIO TEIXEIRA - PM08
SU~RESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
O termo ocupação or-of t ss rona l a que se refere o art

156 mC1SO I l , do P"oJeto tem s içru f tcaoo mai s amplo do que
a expressão "função" . empregada no mesmo dlSPOSltlVO

Faz-se, ass'm -eceaser-ro manter ambos os termos empre
gados. a f rm de se ev i t er- o sur-q imerrto de novas catecor-ras de
corrtr ibu irrtes pr ivvlec iadcs . CUJos r-eno imerrtos são par-c ia l>
mente 1sentos do Imposto de Renda, bem como para aba 11r os
pr rv t leglos ho.je ex i s t errtes

Pela reJ81ção

PARECER
O PrOjeto de Cons t i tu i ção moveo ao estabelecer o l'r11te

de 58 hectares para a área hav i da através do usucap rào
Em f ace crr aso somos pela manutencao do dlSPOSltlVO
Pela r-e.je t çêo

EMENDA 2T00113-4
AUTOR AFFONSO CAMARGO - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr irna-ae do inc i eo Xl v , do ar t rço 21 do
Projeto de Cons t i tu rção (B) a expressão "E A
FERROVIÁRIA". dando-lhe a secu irrte redação

Art 21
XIV _ Organlzar e manter a pc l t c t a federal. a

oo l rc ra r-odcv t ár ta federal, a cc t ic ra C1Vll, a
po l rc ra mi i i ter e o corpo de oomoe ir-os mv t r tar do
D,strlto Federal e dos Ter-r i tór ios

No ar t 156.
expressão

•ou função'

EM"NDA 2TOO118-5
AUTOR JOSE liNS
SU~RESSIVA

lllC1SO I I. supr 1ma-se a

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda pretende suprlmlr a expressão "e a ferrovlá

rla" do lnC1SO XIV do art 21 do ProJeto de Constltu1cão
O autor quer lmpedlr a formação de uma pol1cla federal
ferrc'vlar18. como prevlsto no texto constltuclonsl

Julgamos, porem. Que eXls'!em fundadas razoes para a
manutenção da express§o. uma vez QLe corresponde a uma com
provaçE;i;o Já eXlstente e nas mesm2S condlções da p,=,l1cla
rodovlárla - f 01 elevada ao teJ<to da Constltu'Ç~O

Suor- rma-ee a expressão "as empresas sob
controle aClonárlo estatal" do lnC1SO Xl, art 21
do ProJeto de Constltulcào (B). aprovado em prlmSl
ro turno

PARECER
A emenda obJetlva suprlmlr , no lnC1SO XI do art 21

a expressão "as empresas sob controle aClonarl0 estatal" .
Optamos por manter a redação aprovada no 10 turno de vota
ção resultante de acordo de 1lderanças Pela reJ81ção

PARECER
:-. emenda proposta tem como escopo suprlmlr parte do

dlSPOSltlVO da PrOJeta que 1senta os rp'crQ e peQ~enos empre
sár10s (no perlodo de 28/C2!86 a 28/02/871 e os mlnlS, P9-

Suprlma-se do artlgo 53 a lnC1SO IV do
parágrafc 30. ao Ato cas D1Sposlções
Constltuclonals Transltorlas, que aSSlm dlspõe

Art 53
§ 3D
• IV Se o flna'lClamento lnlclal não

ultrapassa"'-o llmlte de Cinco mll :'orlQaçõeS d::
Tesouro Naclona 1. "

E~~NJA 2T00119-3
AUTCR A~OYS IO TE I XEI RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

em lel
dos •

pa lavrasas

No o...t 159 § 20 • 'n::1SO 11 suprlma-se a
S9gtJ 1 nte expressão

, nos termos ~ 11ml-::es flxados
c:a ." do:; "e"

Que antecedem ~esp":'ct1 \ amente,
. U.,lào", "Estadas e "Murl':lp"oS"

, CUJa rend3. tota 1 seJa const ltulda,
eXCh.lSl\.aml?....te. de rer.óHnsntos dC-l tra~alho "

Fe~ tas essas supressões, o texto emendado
f'cara com a 5eguin~e r-edacãc

"Ar: 159. § 20 lnC1SO II
I

- PFL
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2Tn0114-2
AUTOR MARIO oSSAD
SUPRESSIVA



I I _ não mcrdrré sobre r-endimentos
or-ovenrerrtes de aposerrtador ia , pagos pela
prevldênc1a scciaj , Un,ão, Estados e Munlc,ploS, a
pessoa com , dade super 1ar a sessenta e c, nco
anos"

PARECER
Pela r-e.ie tcão , nos termos do parecer a emenda número

2T00084-7

EMENDA. 2TOO120-7
AUTOR COSTA FERREI RA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

Supr rma-sse a expressão "de cr ime tro ou
segundo graus", do ,nC1SO I I I, do art,go 2.07, do
ProJeto de Cons-t i tu t cão (S), f' tcando com a
segu' nt e redação

Art _ 207
1_
II _ . • •
111 _ Após tr-inta anos, ao professor, e, após

v rrrte e c rnco anos, à professora, por ef'et tvo
exer-c ic io de função de MagIstérIo

PARECER
A Emenda, propondo assegurar aos professores de ter

ce ir-o grau dir-e rto à aposerrtadcr ra após tr rrrta anos, se ho
mem, e, v irrte e c mco anos, se mulher, por ef'et tvo exer-c tc io
de função de mag,stérlo. pretende retirar, da parte f rna l do
1tem I I I do art 207 do ProJeto de consr i tu 1cão, a expressão
"de pr trnetr-o ou segundo grau"

O texto resul tou de acordo entre as 1i deranças, acordo
esse que recebeu, em Plenár,o, a esmagadora unarrirmdade de
432 votos favorávels e nenhum contrário, ver tf rcando-sse , ape
nas, duas abstenções

Pela reJ81ção

EMENOA 2T00121-5
AUTOR SOLON BORGES DOS REI S - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor ima-se do § 10 do art 57 do ProJeto de
Conat i tu tçãc IB) 20 Turno. a seçurrrte

expre~são ou de t rcenca suoer ior- a cento e v irrte
dvas "

PARECER
Propõe o nobre Autor da Emenda a supressão, no § 1 do

art 57, da expressão que condic iona a convocação do suplen
te, Quando se trate de subst t tu i ção do t rtu lar- do mandato
parlamentar em razão de t rcenca deste, â. l tcenca por perío
do superior a cente e v irrte dras"

Entendo que a 1trm t ação deve subst 1tu, r no -exto Cons
t,tuclonal e a sua manutenção não s,gn1f,ca, se 50, o auto-
r'econheo rrnerrto dos conat r tu trrtes de que o texto Const,tucl
anal deve conduz ir- à rrnb rção do ato convocatór ro quando
o cer tooo de t rcença seJa tão curto que não Just 1f 1Que o
chamamento do suplente para mves't rr-ise no mandato 1eg,sla
t ivo

Pela precedente razão somos contr-ér io à aprovação da
Emenda

Pela r-e.je rcãc

EMENDA 2T00122-3
AUTOR SOLON BORGES DOS REI S - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00124-0
AUTOR RAI MUNDO BEZERRA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Art 53, § 30 Iric i so V D1sposiç5es
Tr-ans t tor ias

Suor-una-ao o tnc i so V, da § 3D do Art 53.
do Ato das ürsccs icoss Transll:orlas

PARECER
A emenda prcposta tem como escapo suor- lmlr parte do

dr soos i t ivo da Pr-o.jeto que i serrta os nncr-o e pequenos emcr-e-
sar-ros (no per-vedo de 28/02/86 a 28/02/87) e os mrrn s • pe-
quenos e médros produtores rur-e i s (no per rodo de 2B/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção monetar-ra sobre déb i tos
decorrentes de empr-és t imc concedrdos por bancos e mst rtur
ções f, nanes Iras

Em vir-tude de nossa ecouvunerrtc à Emenda 2.T00638-1, que
suor rme o art 53, por justlça e ccnverriénc ra , a rnedrda sob
exame f vca preJUdlCada

Pela preJud'Clalloade

EMENDA 2TOO125-8
AUTOR ROBSON MARINHO - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Sunr-una-ee o § 70 do art 14

PARECER
A emenda pretende r-et rr-ar- do texto conat rtuc iona l a me-

'lec ib r l i dacfe por parentesco, com a supressão do § 7 do
art 14

A tne lecnb t l tdade por parentesco deve ser marrt i da para
ev rtar- ou lmped,r que chefes de executivos exerçam rnf tuén
c ia po l t t vca capaz de garantir a e Ie-içêo de seus fam,hares

Pela reJelção

EMENDA 2TOO126-6
AUTOR ROBSON MARI NHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor tma-ae no § 50 do art 14, a expressão
"Pr-ef'e rtos"

PARECER
Pretende o autor a ree 1e, Cão de prefe 1tos, com a supres

são da expressão "Os Pref'e i tos". do § 50 do art 14
O ms t t tuto da r'ee le ição não e da nossa tradlçâo repu-

b l icana , nem se adapta à "nossa r-ea l idace polit,co-elelto-
ra1"

Pela reJe1ção

EMENDA 2TOO127-4
AUTOR. ALU tZ10 CAMPOS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Ar: 31, § 70 _ Das D1Sposlções Transltorlas
Suor- trm r- a expressão f rna l
"vndependerrtemente do prazo pr-ev i s'to no art

113. lI, da Corrs trtu i çgo ..

PARECER
ObJet, va a presente proposta suor 1m' r expressão do § 70

do art 31 do Ato das D1Spos,ç6es Const r tu tc iona i s tr-ans r
tDT"'1aS para alterar o modo da comocaicãc tru c ra l dos Tr ibu
na i s Reglonals Federals pelo Tr rbuna l Federal de Recursos

Entendemos que carecem de fundamento os argumentos ex
oend i dos pelo Autor e. portanto, deve ser rnarrt rdo esse dr soo
s i t ivo tr-ans rtór to tal como esta red,gldo, a f tm de fac,11
tar a rns'ta l acão dos r ef'er Idos Tr-ibunar s

Pela reJelção
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EMENDA 2TOOi28-2
AUTOR ALUtZ 10 CAMPOS - PMOB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Realmente não tem Justlf1catlva p l aus t ve l que 05 mao i s-:

trados aesfrutem da facu Idade de aposentar-se facul tat ivarnen
te com remuneraçi1io lntegral aos tr-rrrta anos de ser-v-co

Pelo aco'lh tmerrto da emenda

suor ime-se do Inciso III do art 207 do
ProJeto de Const,tu1çãO (B) 2.0 Turno, a
seçu t rrt e expressão

" de prune tr-o ou segundo grau,"

PARECER
A Emenda, propondo assccu-ar aos professores de ter

ce rro grau dir-e i tc ã aooserrtador ta após rr- rrrta anos, se ho
mem, e, v rrrte e c-inco anos, se mulher. por efet1vo exer-c i c ro
de função de maç i s'ter to , pretende r-et rr-ar , da parte f rna l do
item 111 do art 207 do ProJeto de Const1tu1Ção, a expressão
"de pr t me1ro ou segundo grau"

O texto r-esu't tou de acordo entre as 1, deranças, acordo
esse que recebeu, em Plenarlo, a esmagadora unarnrm dade de
432 votos f'avor-áve t s e nenhum corrtr-ar ic , ver-i f rcando-se , aoe
nas, duas abstenções ,

Pela reJe,ção

Suor-una-ae no rric t so VI do Art
expressão

"com venc trnerrtos integralS"

98 a

Cor-r1g1r a redação do art 103 "cacut "
retomando a redação aprovada em pr1me,ro turno

PARECER
Sob o fundamenTO de ter em v,sta a correçào de erra

ocorrente na redação flnal de 10 turno, e apresentada a pre
sente Emenda CUJa proposta de mod,flcação lncldlndo sobre
o "capui:" do 3rt 103 v,sa a substi'tu1r, nele a e;rpressão
"crlarão', POí "lnstalar ão "

A.s~e""e""a c noore Autor da Emenda - e endcssamos a aflrlila
ção felta elT' t31 S8litldo - que o d~SDos,t,vü, consoante apro
vado, de'xava \er que a crlação dos JU1zados eSP8ClalS de
correr.a 00 proprl0 mandamento corstltuclonal, com a redação
determlnatlva de que a Unlão para o Dlstrno Federal e Ter
rltorl0S, e os Estados. em relação a Just,ca estadual, ,ns
ta1ar,am esses JUlzados, pelo que a ut,l,zação do verbo

EMENOA 2T00123-1
AUTOR HUMBERTO SOUTO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

$uprlma-se o lnC1SO V, § 30 do art 53 do
ato das disposlcões constitucl0na,s transltorlas

PARECER
A emenda proposta tem como escopo supr 1mlr par-te do

dlSpos,t,vo do ProJeto que 1senta os mlcro e pequenos empre-
sárlOS (no per\odo de 28/02/86 a 28/02/87) e os m1n1S. pe-
quenos e méd,os produtores ruralS (no per,odo de 2.8/02/86 a
31/12/87) do paÇlamento da correção monetárla sobre deb1tos
decorrentes de empréstImo conced,dos por bancos e ,nstltu1
çDes flnancelras

Em v1rtude de nosso acolh1mento á Emenda 2T00638-1. que
supr,me o art 53, por JUstlca e convenlênc,a, a med,da sob
exame f,ca prsJUd,cada

Pela pre,Judlclal,dade

EMEf\:DA 2TOO129-1
AUTOR G!DEL DANTAS
POR ERRO

- PMD8
PARECER PELA APROVACÃO



Supr una-sse , trrteçr-a'lmente . o art 191 e seus
lnC1SOS do ProJeto de ConstltulÇão do Relator (B}
para o 20 Turno.

PARECER
Visa a presente emenda corriglr um lapso de técn1ca le

glslat1va. calocando nos seus lugares cn et rrrtos o Que é ga
r-ant ra de promoção por rner-ec tmerrto (al inea "a" do r-tem I I do
art 98) e o Que e reqU1slto para alcançá-la

Pelo acolhimento

cr tar , na redação f mal , não espe lhar ta o que realmente
decidido restou em 10 turno.

De fato I a r-edação aprovada o fel no sentido de que ao
Tribunal de Justlça do 01strlto Federal e Terr,tórl0S e aos
Tribunais es'taouaj s caberia mste tar- os juizados escecia rs ,
ao ser aprovada a redação com o verbo ",nsta1ar", que suben
tende a cr-iação desses JUlzados por determ1nação rrno l tc rta
da Cons t r ttr rção

Sornas I por essa r-aaão , f avor-áve 1 à aor-cvação da Emenda

EMENDA 2TDO130-4
AUTDR GIDEL DANTAS - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Dá-se a segumte redação ás al ineas a) e b l
do art 9B, 11

a) é obr tçatór ta a promoção do JU'Z que
figure por três vezes consecu't tvas ou c mcc
alternadas em t i sta de mer-ectrnerrto •

b ) a pr-omoção por rner-ec irnarrto pr-essupõe doi s
anos de exerc ic io na r-espect iva entrânCla e
lntegrar o JU1Z a pr imeir-a oumta parte da t rsra
de ant rcu rdade desta, salvo se não houver com ta is
r-ecuvs rtos Quem aceite o lugar vago

- PFL

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o artlgo 136

EMENDA 2T00137-1
AUTOR JDSt: VI ANA
SUPRESSIVA

PARECER
Com a presente Emenda é proposta a supressão do art

136, que prevê a ap I i cação , ao M1nlsterlo Publ1CO Junto
aos Trlbunals de Contas e aos Conselhos de Conta.s, das cn s
cos icões da seção do M1nlsterl0 Púb l i co "pert merrtes a Qa
r-ant tas , vedações e forma de mveat rour-a de seus membros"

Somos pe 1a r-e.ie i cão da Emenda sob os mesmos fundamen
tos que nos 1evaram a propor a r-eoe 1ção da Emenda no 98/7

PARECER
Note-se que o texto claramente alude à necesser-rs coope

ração t écruca e f mance ir-a da Orriâo e do Estado, fazendo com
que não r-eca ia sobre os cofres marnc ipa is todo o ónus de t a rs
1nvest lmentos

Conclulmos. P01S, pela r-e.je i ção

suor-una-se a letra "e", do lnC1SO I, do art
134 ("o Mlnlstêrlo Pub l i co Junto ao Trlbunal de
Contas" )

Supr-ima-ae o mc iso VI do ar-t ico 31 do
Capitulo IV do t i tu lo 111

EMENDA 2TOO136-3
AUTOR. ASSI S CANUTO
SUPRESSIVA

EMENDA 2TOO i36-6
AUTOR IRAJÁ RODR IGUES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda dese.ra suorumr' o ar t 140 do ProJeto de Cons-

t i tu' ção Entendemos, porém, , mprocedente ta 1 pretensão
Contudo, é ev rderrte , e f ica a ressalva, o citado d rspos í t i>

vo jamals pretendeu 1mpor uma equ rpar-ação de venc trrerrtcs
entre todas as car-r-e u-es pr-ev i s'tas no 't t-tu to IV do Pro
.je to Isso ser ia drsror-cer- o pr mc tp to da t sonom a, que pres
supõe cargos assemelhados ou de at r tbu tções ,guais (vrce
art 40, § 10, do Pr-o.jato l , o que não acontece com todos
05 que lntegram as carreiras desse Título. como. par
exemplo, a Maglstratura O que ° pr-ece i tc deterrmna é um con
fronto dessas carr-e tr'es para se afer'r t a i s pressupostos da
1 sanem 1a, apenas 1 sso

Pe la re.ie rcãc

pr-cor i edade

parte da
car-errt rcía

se avançou

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Superado o ccnce t ro pr-nvet r v r s'te que f'az t s

Const,tulÇao de 1824 - quando "a propriedade ara
em toda a sua plemtude" (ar-t 179 § 20 ) - Já
bastante,

HOJe Ja não se adrm t e que ha.ja drr-e i-to de
sem função soe, a 1

Por 1 eso. somos pe 1a manutenção do texto
Pela reJe'çao

EMENDA 2T00131-2
AUTOR JORGE V1ANNA
SUPRESSIVA

18

PARECER
Pela reJe1Ção O texto do Pro.jato fD1 fruto de acordo

EMENDA 2TOO 134-7
AUTOR St.MI R A::;Ô4 - P~~1)8

PARA coem LIJ~GUAGEM P4RECER P=L", RéJEIÇZ;O

Emenda de correção de 11 nguagem. para tornar
malS claro e expllclto o Art 140 do ProJeto de
Const,tu,ção "B" (Redação para o 20 turno)

Emenda supresslva parC1al do Artlgo 11i,
rnc í so I, a l inea "d" do Pr-o.re'to de Corrt t tu tção "B"
(Redação para o 20 Turrio l , a fim de supr rrmr- as
seÇJui ntes expressões

.. entre qua-i scuer- TrlbunalS

- PMDB
PARECER PELA APROV AÇÃO

EMENDA 2T00139-8
AUTOR GIDEL DANTAS
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda merece aco lb tcía O texto cu.ja supressã.o é pro

posta não constava da fusão de emendas aprovada sobre Q M,
mster-io Públ,co

Pe1a aprovação

EMENDA 2TOO13B-0
AUTOR. JOSt: VI ANA - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Propõe a emenda a supressão do segmento f i na 1 do art 38,

§ 10 . 2. saber "dela não podendo constar nomes, símbolos ou
1magens que caracterlzem promoçâo pessoal de autorldades ou
servldores pub11cos," pormenor lnJUstlflcavel que cercela o
conheClmento pronto e segur-o da autarldade ou servldor dlre
tamente respansave1 pelo cometlmento de abuso na dlvulgeção
de atos, obras ou serVlços ofic1als

Pe 1a aprovação da emenda

o parágrafo prlmelro do art 19O 38 do ProJeto
de ConstltulÇão IB), passa ter a SegUlnte redação

"A pub 11 c, dade dos atos, programas, obras,
serv 1ços e campanhas dos órgãos pub 1, cos devera
ter caráter educatlvo, lnformatlvD 011 de
orlentação soelal"

PARECER
A denomt nação Procurador Gera1 da RepOb11ca que o ProJe

to oferece ao chefe do Mlnlster10 Públ1CO Federal e a de Ad
vogado-Geral da Uru ão. dada eo t i tutar- da respectlva Advoga
ela-Geral, obr tça que se promova no art 53, mc t so l l , a al
teração corret 1va que a emenda propõe

Com efe1to. não ve jo como possa permanecer, no dlSPOS1 
t 1 vo emendado, a expressão Procurador-Gera.l da Un1 ão , Ja que
as funções de tal cargo foram r-eoar-t idos , gerando os do i s an
terlormenfe c rtaoos

Manlfesto-me f'avor-àve l à aprovação da emenda

Dê-se ao art 190 53. do ProJeto, a seçurrrre
r-edação

"Art 53
I I _ Processar e Julgar os M1n1stro5 do

Supremo Tr ibuna l Federal, o Procurador-Geral da
Repúb l i ca e ao Advogado Geral da Umão nos cr-irnes
de resconseo i 11dade"

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃD

EMENDA. 2T00133-9
AUTOR SAMIR ACHOA
SUPRESSIVA

suor-rma-se do "caput " do art i89 do ProJeto
de Const1tulção do Relator (B) para o 20 turno,
as seçu 1ntes expr-essões

" que não este.ia cumpr- 1 ndo sua função

socia~"; e em t i tu los da d'ívlda açr-ár ta com
cláusula de preservação do valor real, rescatave is
no prazo de até v irrte anos, a partir do segundo
ano de sua em1seêo , e cu.ra ut 1 11zacãc será
def j ri'i da em lal "

e 05 paragrafos 10 e 40 do mesmo art rco

EMENDA 2TOOi32-1
AUTOR JDRGE VI ANNA
SUPRESSIVA

PARECER
A inovação vertente do texto proJetado rnso ir-a- se

na correta dlstribulção de corrceténc raa para decldlr os
conf t t tos de Jurisdlç:ão. oar-t r jnando-ae as questões dessa
natureza entre o STF (art 108, I, "p") e o Super1Dr Tr tbuna l
de Just1Ça (art 110, I, "d"), além do d,sposto no art 114.
I, "e" (TRF)

O desate de eventuais "dúvidas de competénc1a" entre
Tribunal de Just,ça e Tr1bunal da Alçada, através - do STJ,
não compromete a celerldade da Justlça ma,s do que a d, laÇa0
hoJe necessárla à sua apreciacao pelo próprlo Trlbunal de
Just i ça estadua 1

Não se depara um equívoco de natureza técnlca, mas uma
opÇao vltoriosa no seno da ANC

Pela re,Jeição



Suprlmlr o paragrafo 30 do Art 197 do
Pro,Jeto de Const rtu icão (B)

Emenda Suor-csa 1 va
Incrdrnco sabre o
Art 230 § 10
§ 10 _ O Estado promoverá conjuntamente com

errt rdades não governamentals, programas de
ass i stenc ia lntegral à saúde da cr-ranca e do
adolescente obedecendo aos segulntes pr tnc tp ros

Emenda para suor rrmr- a expressão
"Conjuntamente com errt idacíes não

Qovernamentals"

vo
Pela re,Je,ção

EMENDA 2T00148-7
AUTOR DIRCEU CARNEIRO - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO
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Da Pol t t tca

do Pro.reto de const rtuicão

Caortu lo li

"8'

Do Tltulo VI I,
Urbana

Art 187, § 40

PARECER
A mclusão no texto cons't rtuc tona l de dt scosrt tvo que

regula o usucap tão em áreas urbanas fel, meçave lrnerrte , uma
concursta dos movtmerrtos SOClalS, após longa negociação com
os propr 1etãr 1os urbanos

Em face d,sso: somos pela manutenção total do dtsccst t í -

- PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00141-0
AUTDR MILTON REIS
SUPRESSIVA

PARECER
Não nos parece COnV8:11 ente a supressão proposta
Peia reJeição

EMENDA 2T00142-8
AUTOR' COSTA FERREI RA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇIlO

"-I-nc"",-dT",""nd"'o-s""o;-br=-=-eE~ENDA SUPRESS I VA

Art 230 § 10
§ 10 - O Estado promovera con.jun

Juntamente com ent 1 dades
não governamental s , oroara
mas de ass t aténc ta u-rre
gra 1 a saúde da cr 1 anca e
do ado 1escente obedecendo
aos securrrtes prlnciplos

Emenda para suor- irmr- a expressão
" CONJUNTAMENTE COM ENTI DADES Nilo GOVERNAMEN

TAIS"

PARECER
A proposta tem por ob.jet i vo suor-umr- do § 1 do art 230

do ProJeto a expressão "con.jurrtamerrte com ent ioades não go
ver-namenta rs". para ccr icar- o Estado, na promoção de progra
mas de ass is'renc ia à saúde da cr ranca e do adolescente, a
r-ea l rza-Tos . sempre, com a par-t rc rpação de errt rdades car-t r-
culares A r,gldêz da norma é -mconvem eme

Entendemos que merece aco Ituda a Emenda em exame, P01S
deve ser f acu I t a't iva a part,c,paçao das errt rdades não gover-
narnerrta i s nesses programas: de car-a-ter- of ic ta l

Somos, po, s ce 1a aprovação

Supr trna-se o termo sucess ivamerrte , passando
o d r spos t t tvo a ter a seguinte redação.

Art 187
§ 10
§ 20

~ 3040, É facultado ao Poder Púb I 'c~
rnurn c tpa l , medrarrte l e i cspec tf rca para ar-es
mclu tda no plano diretor, exigIr, nos termos da
Ie i federal, do pr-oor ie'tár to do solo urbano não
ed1f1cado, subut t t rzado ou não-ut r l tzado , que
promova seu adequado apr-ove-i tamento, sob pena de

I
11
111

PARECER
Ob,Jet, va a proponent e suor-im1 r a pa 1avra "sucess 1vamen 

te" do § 40 do art 187 do Pro,Jeto para e l nmnar- a sequên-
c ia de pena l tdade a ser lmposta ao propr,etárlo de imóvel
urbano não ed t f i cada

Entendemos Que O termo deve permanecer, POl s a f 1na 11da
de do d t spos i t t vo e rncent iver- o cumpr tmerrto da f'unção so
c i a l da propri.edade urbana, atr-avés da graduação cr-cçr-ees tva
das pena 1i dadas

Pela reJelção.

EMENDA 2TOO149-5
AUTOR, DIRCEU CARNEIRO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇIlO

Do 'r i-tu lo I, Capitulo IV _ Dos D,reltos Politlcos,
do Pro,Jeto de Conet t tu i ção "B"
Art 14, § 70
Supr rrna-ese o termo ressalvados os que Já exercem
mandato e le't rvo , passando O d1SPOS1tlVO a ter a
seçu trrte redação
Art 14

EMENDA 2TOO143-6
AUTOR ANTONIO DE JESUS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor trmr- Integralmente o lnC,SQ VI do art
115

PARECER
Ob.je't t va a proposta suor umr- o 1nC1$O VI do art 115

do ProJeto, por Julgar o Autor ser mai s convenrerrte atr ibutr
a Justlça Comum Estadual o Julgamento de cr-imes contra a or
ganlzacào do trabalho, o e r s tema r mar-ce-r-o e a ordem econó
mrco-e rnance rr-a

Entendemos que carece de fundamento a Emenda em exame,
razão pela qual rnaru f esrtarno-rios pela sua reJelçào

EMENDA 2TOO144-4
AUTOR ANTON 10 DE JESUS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlmlr o § 90 do art 31 das D1Sposlções
'rr-ens i tor-ias

§ 70 _ São lneleglvels para qualquer cargo, no
terrlt6rl0 de ,Jurlsdlçâo do titular, o cónJuge e
os parentes por consaçurru dade ou af tru dade , até o
segundo grau, ou por adoção, do Presldente da
Repúb l rca , do Governador do Estado e do Dlstrlto
Federal e do Pf-efeito que tenham exer-cvdo mai s de
metade do mandato

PARECER
Propõe o autor a supr-essão da exor-essãc "rassa 1vadas os

que Já exercem mandato e l e't tvo". do §§ 70 do art 14, a f rrn
de que a lneleg,bl11dade por parentesco também os at rn.ja

Entendemos que o detentor de mandato e 1et 1VO deve f i car a
salvo dos r icores da tne Ieç ib t 1rdade por parentesco por se
tratar de pol r t rco consagrado nas urnas

Pela r-e.je ição

PARECER
OOJetlva a proposta suor irmr- o § 90 do art 31 do Ato

das D1Sposlções Conat rtuc rone t s Tr-ans i tór i as , por ser mócuo
tendo e;-n v r s t a o art 113. 11 do ProJeto

EntendemDs carecerem de fundamento as razões alegadas
pe 10 Autor, uma vez Que O § 90 estabelece uma exeção a regra
do art 113, 11, para sanar possível rrnoasse a ser er-rado na
Implantação dos Tr tbuna r s Regl0nalS Feríer-a t a t. d usoce tçêc
or-ov i scr ia . o que não rrnpede que a t r-ad t ção de mçr-esso nos
Quadros desses Tr ibuna t s se.ja marrt ida , de acordo com o es-
t abe lec tdo no art 113

Pela reJe,çãD

EMENDA 2TOO150-9
AUTOR DIRCEU CARNEI RO - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇI\O

Do Tr tu lo lI!, Capitulo II
Supr-rma-ae do item Xl do er-t 22 a palavra
"ferfer-a t e"

PARECER,
Pela aprovação uma vez que parclalmente atendIda pelo pa

recer exarado quando da apr-ec i ação da emenda no 2T00225-4

EMENDA 2T00147-9
AUTOR' DIRCEU CARNE I RO - PMDB
SUPRESSIVA PA'lECER PELA REJEIÇIlO

Do 'r t tu to VI I, Cap i tu Io I I do Pro,Jeto de
Cons t i tu t cão "B'

Art 188, Cepu t
Suor una-ae o termo "De ate duzentos e

c incuenta metros quadrados' , passando o
dvsoos t t i vo a ter a seg...nnte redação

Art r88 Aque1e que pOSS/..l1 r como sua àrea
urbana por Clnco anos, lnlterruptamente e sem
oposIção, utl11zando-a para sua moradla ou de sua
fam,11a, adqu,rlr-lhe-a o domlnlo, desde que não
seJa proprletár,o de outro 'mov'e~ urbano ou rural

§ 10
§ 20

EMENDA 2T0015i-7
AUTOR HENR I QUE CORDOVA - PDS
POR CONTRADIÇIlO PARECER PELA APROVAÇÃO

Dê-se ao art 190 38 do Ato das D't spos i ções
ccoat r-tuc iona i s 'rr-ens i-tor-ves a secuvrrte redação
"Art 38 _ O d i spos to na ar t 106 não se ap l rca
aos ser-v rços no'tar ia t s e de reg1stro que Já tenham
s ido of tc ra l i zados pelo Poder Pub I i co e CU,Jos
t r tu lar-es não optem pela pr-i vat i zacãc 11

PARECER
Objet1Va a Emenda acrescentar a palavra "pr1Vatlzação"

ao art 38 do Ato das D1Sposlções Constituc,ona,s Transit6
rHls a flm de manter na atual sltuação os servldores dos ser
V1ÇOS e de reg1stra

A proposta é cabível e merece aprovação nas termos do
parecer oferec,do à Emenda no 1056-7
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EMENDA 2TOO152-5

AUTDR CARLOS BENEVIDES - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Dê-se ao § 30 do art 106 do Pr'o.je'to 8 a secu trrte
redação
"O tricr-easo na at i v i dade norar ra l e de reglstro
depende de concurso publico de provas e t i tu toe .
não se permltlndo Que a t r tu ta--rcaoe de qualquer
serv t ço f' que vaga, sem aoertura de concurso de
prov irnerrto . por mai s de 9815 meses"

PARECER
Optamos oe 1a redação do or- HTlEl11""0 turno de votação I ten-

do em v 1 st a que a mesma resu 1t ou de exaust 1 vas d 1 5CUSSOes e
exor-ess i vas votações

Pe 1a r-e.re i cão da emenda

EMENDA 2TOO153-3
AUTOR IRAPUAN COSTA JUNIOR - PMDB

.SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÀQ

Do texto do art 203, do seu 'mel 50 J e do seu
oar-acr-aro uru oo , do Projeto de Cons'trtu ição
Federal, suor-rmem-se as securrrtes expressões
" -mt eqr-am uma rede r-ep rcna l rzeda e
hlerarqUlzada e" / "urn co" / ' com
d t r eção un rca em cada esfera de
governo I un1CO /
Em consequênc r a . o dlSPOSltlVQ r-ef'er rdo oassar ia a
ter a segulnte redação
"Art 203 _ As ações e ser-v icos pub11COS de saúde
const t toem um s i stema or-çem zaoo de acordo com as
segulntes cnr-etr rzee

I _ descentra1 i zação ,
I I _ ateno imento 1ntegral, com cr ior- rdecíe

para as a t 1 V 1 dades or-everrt 1 vas . sem pr-e.ju 1 zo dos
ser-v-ccs ass i stenc ra rs ,

111 _ oar-t rc tpação da commrdade
Parágrafo umco _ O sistema de saude sera

T1nanciado com recursos do orçamento da seguridade
soc i a l . preV1S10S no art 200, e de outras fontes

PARECER
Optamos por manter a redação do pr rrnerro turno de vo

tação por entendermos aue o sistema admm t s'tr-at tvo proposto
nos Ol$POSlt1vOS sob exame para as ações e ser-v ices púb11COS
ae saude f 01 objeto de largos debates, deles resultando um
a-ro lo acordo de l ider-anças C s i s'terna umco para os ser-viços
PJb 11ccs de saude , como d 1se 1p 11nado noo ProJeto, não compro
met e a irnc rat iva oar-t icutar- e asseg:Jra u'lldade nas ações 0
f,C181S nas tr-es esferas de gO'lierno

Pela reJelçi30 da emenda

EMENDA 2T00154-1
AUTOR I RAPUAN COSTA JUNIOR - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOO156-8
AUTOR FARABULINI JUNIOR - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-una-se no lnC1SO XI r do art 50 a
palavra "flagrante" e a expressão "durante o
d ia ' ,

PARECER
Meu parecer e oe 1areJe 1 Cão da emenda, uma vez que a su

pressão proposta, se ace rta . imcor-tar-e descar-acter i aação de
pr rnc ip ro que se deseja ver inscr rto no texto ccnst rtuc rone l

EMENDA 2T00157-6
AUTOR FARABULINI JUNIOR - PTB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Dê-se ao art 26 do Ato das D1Sposições
Tra'iSltór,as para que não ha.ja corrtr-adrção ao Que
f 01 aprovado no 10 Turno a seourrrte redação

"Art 26 _ Aos De Ieçadcs de Po l rc ra de
car-r-e rr-a ao l rca-rse o or-tnc ip io do art 40, § 10.
correspondente as carre 1res d 1SC 1P 11nadas no art
140 da Cons-t r tu rcêo"

PARECER
Pretende a emenda mcd t f t oar' a redação do art 26 do Ato

das D1SPoslçàes Constltuclonals TransltOr18S, para sanar con
tr-adicãc com o aprovado no 10 tur-no de dlSCUSSi50 e votação

A or-ccos icêo esta preJudlcada a v i s'ta da errata proposta
por esta Re l ator ra IOf 235!88-GR de 07 07 B81 e cuo l rcada a
pós despacho do SI"" Presldente em exer-c rcvo da Assemble18 Na
c iona l Const r ttr trrte

EMENDA 2TOO158-4
AUTOR JOÃO DE DEUS ANTUNES - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor una-se o lnC1SO VII do Art 135, do
ProJeto de Const 1 tu 1cão

PARECER
Pr-coõa-ae com a presente Emenda, a supressão do 1 tem

VII do art. 135, que prevê conoet rr- ao :vllnlstérl0 PU011CO
exercer o conrr-o le externo da at i v ioaoe po t rc ia l

Argumenta o nobre Autor da Emenda que a at ivvdace
oo l rc t a I Jé conta com controles mai s rlgldQs e ef rc t errt e s '

Ocorre que, dependendo, no campo da te i penal, tantas
vezes, a ação ef tc rerrte ao Mln1sterlo Pub l i co da ex.ata
exação do aparelho po l rc ia l oaou i lo Q..Je a este cornper e
nesse campo, JLlstiflca-se que haja POSS'bl1 idade do controle
da at rv t dade deste u l t imo pelo MP

Pela preceaente razão manlfestamo-nos corrtr-ar iamerrt e a
acr-ovacão da EfTlenda

EM~NDA 2TOO159-2
AUTOR JOÃO DE DEUS ANTUNES - P~B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Cons t t tu 1cão
§ 20, nos

§ 20 _ A nenhuma urn dade federada poder-a
ser des't rnada parcela suoer tor a v rnt e por cento
do montante a que se refere o lnC1SO 11, devendo O
eventual excedente ser d1strlbuldo entre os oema i s
oar-t tc iparrtes , rnarrt i do , em r-e l ação a esses, o
cr t tér io de part t Iha nele estabelecldo

Supr tmam-ee . no PrOJeto da
Federa 1, do art 190 165, lnC1SO 11, e
termos que seguem

"Art 165
11 _ - nr-coor-c ror-a lmente ao

respect 1vas exportações de
'Industrlal1zados

valor da~
produtos

Suor ima-se de. art 50, lnC1SO LXI I I, do
Projeto de Cons t i-tu rção "B", a seguinte expressão

"OLl a pessoa por ele rnd i caoa"

PARECER
A emenda, se aprovada, enfraquecera" o a 1cance da norma ,

restando o preso cescr-otemoo do amparo de pessoas que fazem
parte ce seu c tr-cu l o de amizades

Pela reJeição

EMENDA 2TOO160-6
AUTOR JOÃO DE DEUS ANTUNES - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

PARECER
A emenda, nos termos propostos, parece-nos corrtr-scn tor-ta

Propõe que se ret ir-e o cr i ter io de di s'tr tbu rção do Imposto
sobre Produtos Jndus'tr ia l i zaoos , com base no valor das expor
tações Não ace i t a , contudo, que se restrln,Ja esse mesmo cr r
t ér ro , por entender Que deseet imr'lar-á os Estados exportado
res Em nosso errtenccr , ma i s ceses-t unc fo naver-à , se não pre
valecer, como proposto no texto cons't i tuc iona'l , um cr-i ter io
de crcccr-ctone t icaoe . Pela r-ere tçêc da emenda

EMENDA 2TOO155-0
AUTOR I RAPUAN COSTA JUNIOR - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Do Paragrafo 2.0, do artlQo 117, do texto
bas 1co do ProJeto da Const 1 tu 1cão Federa 1 ,
suprlma-se o segulnte trecho

" ,11ml tados os recursos das declsõ8s dos
trlbunals, nos dlSS1dlOS lndlvldua,s, aos casos de
ofensas a 11teral dlSPOSlt1V'D desta ConstltulÇão
Ou de le1 federal"

PARECER
Intenta a pr'2:Seilte emenda a supressão da parte flnal do

§ 20 do Art 117 do PrOJeto de ConstltulÇ~O B, aSSlm redlgl
da "limitados os recursos das decisões dos Trlbunals Reglo
nalG, nos dlssidlOS lnd'v1du81S, aos casos de ofensa a 11
teral dlSpOSltlvO const1tuc1onal ou de lel federal"

De fato o dlSPOSlt 1'10. como r-eC:lg1do, crla restrlção re
cursal Já que lmpede o recurso de revlsta por dlV'ergénC18
JurlspruaenClal Ha que ser mantida a mlssão uniformlzadora
do Trlbunal Superlor do Trabalho nas deClsões das dlversas
reglõeS trabalhlstas Por outro lado r.~o delxa de ser sen
sato delxar ao leglslador ordlnariD a fn.ação das competên
elas da nossa M810r corte trabalhlsta

Pe1a aoroV'ação

Supr ima-ae no art 135, lnC1S0 I, a seçu irrte
exor-esaão

"pr i va t i varnente"

PARECER
Tem em v1sta a presente proposta se.ia suor-muda

a expressão "pr-t vat tvamerrt e " no texto ao i tem I, do art 135,
que estabelece ser or ivat iva do Mln1stérlO Pub l i co , cerre
uma das f'unçõea mat r tuc tona rs que detem, "promover- a
ação penal públlca, na forma da 'le t "

Entendernos que, como rnst rtu rção a que cabe,
pr-ec rouament e , zelar pelo cumar rrnerrtc da 1e1, as atr ibu rcões
que se enf'e r xem nesse campo. como a defesa da soc redade
face a comportamentos oelltuosos penalmente sanclonáve,s,
devem ser do M1nlster10 PubllCO em carater pr,vath'o e,
em tal caso, como ae sua ln1c1ativa exclu51va deve ser
a promoção da ação pena 1 pub 11C8

Somos, pelas precedentes razôes, contrárlos ã apro"aç~o

da Emenaa

EMENDA 2T00161-4
AUTOR CHAGAS DUARTE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda supress 1 va
Supr,ma-se a expressâo "caráter urgente"

no lnC1SO Il do artlgo 154

PARECER
No slstema do ProJeto, os lnstrumentos ordlnárl0s de

captação de recursos sêo os lmpostos, as taxas e a contr1bul-
ção de melhorla A lnstltU1Ção de empréstlmo compulsór1o
tem carater de excepclona11dade, razão porque somente pode
ocorrer med,ante 181 complementar No caso L I lnC1S0 II do
art 154, os recursos destlnam-se à reallzação de lnV'estlmen
to públlCO, de caráter urgente e de relevante 1nteresse na -



c rona l A supressão dos termos "caráter urgente" t tr-ar ra o
sent ico de excepc i ona l i dede do emprest,mo comou l sór io

Pela r e.re icão

EMENDA 2TOO162-2
AUTOR SANDRA CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

01) Supr trni r . no lnC1SD XVI do Art 21, a
expressão para ef'e i t o mo icat ivo

02) Texto
Art 21,
inc t so XVI _ "exercer a c l aas i f tcaçáo para

efeito mcncar i vo , de d iver-sões pub l icas e de
programas de r-adro e teleVlsãc,"

PARECER
A emenda pretende aupr-tm t r- da lnC1SO XVI do art 2.1

do Pr o.jeto de Cons t r t u i ção a exor-easãc "para ese i to mo ica
t1VO" O r-efer roo lnC1S0 esta redlºldo "XVI - exercer a
c l aas i f t cação , para ef'e rto rnd rcat rvo , de c i ver-sees oub l i cas
e de prog"'amas de r-acne e t e l ev r são"

Octarcos por- ma"'ter o texto ta' como aprovado no 10
turno de votação, a partlr de um acordo de l i der-aocas

Votamos pela r-e.je t ção

EMENDA 2TDO 163-1
AuTOR SANORA CAVALCANT! - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

01) Suor ima-se a expressão "de enSH1.O
fundamental" do lnC1SQ VI do ar-t ico 211

02) Texto Art 190 211
InC1So VI Matrlcula f'acu l t a t tva no ens u-o

r'e l rç roao , que cons't t tu ir-a d t sc to t ma dos horaílDs
ncrmavs das escolas puo t i cas de ensmo
fundamenta 1

PARECER
A redação ao dl spos t t 1vo , ta 1 como posta no texto oc.ie-

t iva que pelo menos no rn ve I fundamental, o ens trio r-e l lQ10-

50 se flQUre como c t sc ro r rna cu-r icutar , mesmo CO'T\O mate-
r ra de matr icu ta facultat i va

Não slgnlflca um fec"'amen"to de espaço nos ruve t s de en
s ino subsequentes , onde oodera ser mlnlstrado como d,SC10l,
na e xtr-acurr-rco t ar-. desde aue ha.jam alunos rrrtereasaoos e
orofessores nab r l i t aoos d'SpD,,~vEns

Em face do exposto, op inamos pela r e.je vcão da emenda

E~E'JDA 2TOO164-9
AUTOR SANDRA CAv AcCANT! - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAC

EMeNDA 2T00166-5
AUTOR ARDLDE DE OdVEIR'" - P~L

SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 182, § 10 _ Suor um r- a expressão "de
cao i t a t nac rona l "

TEXTO MOJIFICADO
Art 182 § 10 _ A pesou i sa , a lavra e o

aor-ove t tame tr-e dos potenc t a t s a que se refere este
art 19a somente ceder-ão ser efetuados medtarrte
autor t zacêo ou concessão da un t ão no rrrter-esse
nac iona t , 00'" br-as t j e u-cs ou empresa br-as t j e u-a (la
forma da 1e 1 , que regul ara as cond- coes
esoec t f i cas quarxío estas at tv rcaces se
desenvol verem em f a rxa de frontelra ou terras
lndlgen.3S

PARECER
Segundo o art 182, § 10 do Pr'o.jeto de Const r tu rcão 8

lia oesou i sa e a lavra de recursos m1"'eralS e o aorove i ta
merrto dos potencla15 a Que se refere o "caput" deste art,go
scn-ente poderão ser efetuados med t an t e euror-r aecao ou conces-
são da Unlão, no lnteresse nac rona l por or-as r le ir-cs ou
emoresa br-as i te rr-a de cao i t a l nac iona l na forma da 181 < Que
r-eçu'l er-a as cond tcões esoec t r icas Quando estas at tv rdades se
desenvolverem em f a i xa de frontelra ou terras 1nd1genas"

A emenda propõe que se aupr-una do dlSPOS1tlVO a expres
sào 'de cap i t a l nac ione l "

Entendemos Que o -teos- do ar t 177 e o "Interesse nac vona l
recomendam a manutenção da expressão feca 11zada

Pe 1a reJ8 1cao ca Emenda

EMENDA 2T00167-3
AUTOR ARO~DE DE DL! VEIRA - PFL
SUPRESSlvA PARECER PELA REjEIÇÃO

Suor- tm-r- o lnC1SQ XIV do ar-r 7

PAKEC~q

A Emenda or-e-te-ice suc--utur- o t t em XiV do a-f 70 do
Pr-o.jeto as Co""st 1 tu icao que assegura aos traoa lhadores
urbanos e r-u-e ve d,relto à Jornada maXlms ce se vs horas
para o trabalh.'J reE' i zadc em turnos mtrrterr-uotos de re
vezamento

~ão ha CO'ilC se aprO>"Br a presente Emenda oor-ouarvto
a rnat er i a corstante do d1<::OPCSltlvO que se a Ime.ja supr i 

rr t r- f~esultou de acordo entre as 11:feranças
Dela reJ"::lção

21

01) SUPílm1r a a l rnea b i do
Art 161

1'lC1SC X do

02) Suor-um r
Art 151,
lnC1SO X
A11nea b ) - Sobre coer-ações Que dest 1nem a out r-os
Es t aoos petróleo, mc lus ive 'luor-v f t cerrt es .
corrouat tve r s l rqtn cos e gasosos dele der r vados e
ener-ç ra e t et r-rca ,

PARECER
A lnstalação e o funclonamento de empresas proautoras de

petróleo e de corrous't tve t s e de Iuor t ficarrtea l t qu i doa e ga
sosos dele oer-rvaccs , ass irn como de ener-cre e tetr- ica. tmo l ice
em Qualquer caso, no trives't unerrro e na transferenc18 de e1e
vacos recursos federa1S para o ter-r i tor io do Estado em que se
Ioca l rzam ta is empresas C Estado. no caso , não se benef t c i a
semente com o dasenvo t v imerrto Que a empr-es-a promo'.Ie em suas
lmed1ações , com o SUrglmento de novos empregos e com a cres
cente f1xacão dos empregaaos e de seus famll1ares em seJ ter
r'torl0. mas tambem com as facl11dades crladas pela proxuT11
dade da energla. ou dos prodJtos gerados nessas empresas

Por outro lado e da área do Estado consum,dor. Que saem
todos os recursos que pagam a enerQla, o petroleo ou OS cam
bustlvelS ou 1ubrlflcantes consum,dos, lnclus,ve os lucros do
produtor Os Estados desprovldos de talS recursos pader l a:n
V1r a ter graves problemas econôm1cos, se a lmun1daae não
perslstlsse

A lmun1dade trlbutãr18 Que se pretende sLlprlm1r e, por
tanto, Justa e não traz preJu1zos ao Estado produtor

Pe la rej81f;ào

EMENDA 2TOO 65-7
AUTDR ARDLDE DE OLl VEI RA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 135, § 30 _ Suprimlr "assegurada a
part 1c 1paçâo da Ordem dos Advogaaos do Bras 11 na
su$ rea 11zação' ,

TEXTD MODI F I CADD
Art 135 § 3D _ Q 1ngresso na carre' ra

far-se-a medlante C:l"1curSQ pub 1 ,co de prOl/as e
titulos, observado na nomeação, a orde1"1 de
C'las51T \c:ação

PARECER'
Tem por obJet 1 v':} a presente Emenda a supressão no

§ 3D do art 135, da cláusula representat,va da partlclpação
da Ordem dos Advogados do Bras 11 na rea 1, zaç;;'lo do corcurso
para o lngresso na carl""elra 00 ~lnlster1o PubllCO

Entendemos que essa part ·clpa;ão e oportuna ao flm
da apuração da capac tação que se deve esperar dos candldatos
ao r,'hnlsterl0 ,PrJb 11CO

Somos, pela p-eceaente razão cela rejeIçãO da Emc-nda

EMENDA 2T00168-1
Av TOR AROLDE D'õ OLl VEI RA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

Art 2.5. § 20 _ Supr trmr- "a empresa
estata 1, com exc f us rv t dade de dlstrlbu1çâo "

TEXTO MDDIFICADO
Art 25 § zc _ Cabe aos Estados explorar

d i r-e t ament e . ou med t arrt e concessão os SerV1ÇOS
loca 1s de gás cana 11zado

PARECER
Consoante o ar t 183 a oesour sa. a lavra, a unoor-tacãc . a

e:-.oortação e o :r-ansporte 00'" melO de conduto de gas constl-
tuem monopol1o da Unlào :jgu1ndo a mesma dlretr1z, o art
25. em seu paragrafo 2 - que a emenda 1ntem:a, de forma su
preSSlva. mod1f'car - defere aos Estados a exploração dlreta
ou med1ante e:::>ncessão a empresa estatal, com excluslv1dade de
d1strlbu'oâo os serv1ços locals de gas canallzado (A expres
são "gas canallzado" entendlda CQITIO o Slstema local de dlS
trlbt...lçào do produto atraves de cana11zação ligada a cada e
dlflCl0 ou res'dêncla, como ocorre hOJe nas cldades do Rl0 de
Janelro e São Paulo)

Destarte. havera de forma gradatlva. extraord1nãr18 am-
pllação na dlstr1bulçào de gas natural canallzado conslde-
rando as ~;j1 grl1f 1cat 1 vas reservas que estão sendo ndescobertas
serV1ços ae ,mpresc1ndlvel lnteresse publ1CO, que, conforme
se depreende dos dlSPOSltlVOS aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma ldêntlca ao que ocorre hOJe com
os se,V1çO$ de dlstrlbulção de energlB eletrlca, de telefone,
de abastsclmento d'agua. etc Asslm, a aceltação da presente
emenda posslb,11tar13 a oart1c1pação da ln,clatlva pr1vada
na exploração dO slstema, pondo por terra as corretas d"lspo
slções dos textos cltados

Pela reJ91ção

EM!:'JDA 2TOO169-0
AUTOR ~ELID SOUZA - PIADS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APRDVAÇÃO

Emenda Acrescente-se a expressão "para
resp:Jsta' ao artigo 186 "ln Tl;'le' I od prOJete

PARECER
Cem a flnal1dade de sanar erro man1festo, o autor acres

ce'1'ta Izxp"'ess.ão ao Art 186 do prOJeto, sem' a qual o dlSPO
51"'.'0 perde Sg,j sentldo e seus efe,tos

Concordamos ,ntelramsnte C:lrn o nobre autor"' da p"'OpOS1-
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EMENDA 2TOO179-7
AUTOR UBI RATAN AGU I AR - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Artigo 22 _ Djspos t çõea transltónas
Supr-irna-rse no caput do art 22, das

d t spos t ções tr-ans rtór-tas , a expressão
"lnlnterrupto, exceto nas fundações""

PARECER
Tendo em viata nossa concor-dênc i a com os motivos que en

se.rar-am a emenda 2T00654-3, que dá ao art 1go 75 r-edação con
forme à tr-acncãc das Conet t tu tções Repub l i canaa , SOllPS pela
re,JeH;ão da matér18

PARECER
O pr-ooós r-to da emenda em análise é a suor-eseão das ex-

pr-eseõea "inlnterruptos" e "exceto nas fundações" do ar-r 22
do Ato das Dj spos i çõee Const rtuc rona is Tr-ans i tor-taa.

lO Justlflcado o tempo de servrço trnnter-ruoto para con-
cessão do benefício, po i s prerma a constárcia do ssr-vroor
De outra parte os ser-vrdor-es das fundações foram excetua-
dos. porque ass rm qu t z o p lenar-ro da Assemblé18 Nac rona l
Cons't t tu irrte após demorada discussão no cr ime ir-o turno

Pe la r-e.íe icão

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00178-9
AUTOR NELSON SABRA
SUPRESSIVA

Dl SPOS ITI VO EMENDADO ART 75, § 2, I NCI SOS
I e 11

Supr trna-ese no art 75, § 2, mc i so I a
expr-essão

"Um terço esco trndo pelo Presldente da
Repúb 11Ca, com aprovação do Senado Federa 1,
sendo I I

Flcando ass rm
IID01S alternadamente dentre auo rtor-es e

membros do Mln1sténo Púb1 ico Junto ao Tribunal de
Contas da Urn ão , rndrcados em l1sta t r tp l tce pelo
Tr tbuna l , segundo os cr rter-ros de arrt rqu rdade e
merecimento; I I

Suprima-se no Art 75, § 2, tnc tso 11 a
expressão
"dois terços"

Ficando 8SS1m
"Esco1h i dos pe 1o Congresso Nac lona1 I I

EMENDA' 2T00172-0
AUTOR COSTA FERREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
Iric rd mdc sabre o § 20 do art ico 223
Art '''0 223

§ 20 - É vedada toda a qua lquer censura de
natureza po l t t i ca , ldeo16g1ca e ar-t í st tca ,
Emenda para sucr irmr o ad.jet tvo
"ARTlSTlCA"

PARECER-
Entendemos Que a a l ter-açãc proposta pelo autor da emen

da não d t r i me o que cons i dera dcb r edade da redação aprovada
no or une n-o turno Pela reJelção da emenda

EMENDA 2TOO 170-3
AUTOR UBIRATAN SPINELLI - PDS
POR OMISSÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 177 _
Parágrafo 10 _ A Le i podera, em relação a

empresa br-as i te ir-a de cac rta t nacrona'l

I _ Conceder proteçao e benef ic ios especia i s
temporários para desenvolver at rvtdades por ela
consideradas eetr-ateç-cas para a defesa nac.lonal
ou tmpr-eecmdtvevs ao desenvolvlmento do Pa rs

EMENDA 2T00171-1
AUTOR COSTA FERREI RA - PFL
SUPRESS1VA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESSI VA
I nc i d mco sobre o ARTl GO 134

§ 30 _ Os Mimstérlo Púb l tcos dos Estados,
do Dlstrlto Federal e dos Terr-f tór tos , formar-ão
lista tr tp l ice na forma da Ie i r-espect iva , dentre
lntecrantes da car-r-e-r-a. para escolha de seu
Procurador-Gera1, que ser-a nomeado pelo Chefe do
Poder Exeout tvo , para periódo de dors anos,
permitlda uma recondução

Emenda para supr rrm r- a expressão.
"DO Dl STRITO FEDERAL E DOS TERRITÚRI OS' ,

PARECER
A emenda é pertlnente e merece aco lrumerrto . Concordo com

os termos de sua ,Justlficação que esclarece suf rc terrtemerrte a
matér-ia EfetlVamente, o M,msténo Púb l í co do Distrlto Fede
ral e dos Terrltórl0S, conforme dlSpôe o ProJeto no art 21,
XI II, é mantido pela urriac As5"lm, a ma'tér ra deve ser d1SC1
plinada na te-r complementar que vai d i soor- sobre o M1nisté-
r ro Publ rco da Umao,

Pe1a apr-ovação.

DISPOSITIVO EMENDADO ART, 14 § 7
Suprima-se o parlàgrafo 7 do Art, 14

EMENDA 2TOO173-8
AUTOR VALMIR CAMPELO - PFL
POR OMISSÃO PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

PARECER
Por merecer aco lrn da alteração proposta pela emenda,

op 1namos pe 1a sua reje 1ç130 A censura ar-t i st 1ca e 1nace 1 t á-
vel

Inclua-se onde couber, na Ato das OlSpos,ções
Conet r-tuc rona i s Transitórlas do ProJeto de
Cons't t tu rção (B), o seçu rrrte ar t icc

Art - No per lodo compreend i do entre 15 de
março de 1990 e 15 de março de 1991, o Dlstrlto
Federal será admiru s-tr-ado por um Governador
"pró-tempore", mcncaco em t rsta trípllce pela
maror ia dos membros de sua r-epr eserrtação no
Congresso Nacional, para escolha e nomeaçao pelo
Presidente da República e l e rto

PARECER
Pr-eouch ceda em face do parecer adotado para a Emenda

2t00116-9.

EMENDA 2T00181-9
AUTOR ERALDO TINOCO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA 2TOOi 82-7
AUTOR ERALDO TINOCO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOO 180-1
AUTOR U8IRATAN AGU1AR - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Parágrafo Umco , do Art 22 _ DlsposlçOes
tr-ans rtór ras

Supr trna-rse no Pará"rafo Ürnco , do art 22,
das dlSPOS1ÇOOS transltórlas, 8 expr-essão unem
aos""

PARECER
Quer a presente emenda a supressão da expressão unem

aos" do parágrafo únlco do art 22 das D1Sposlções tranSlt6
r ras Ob.je-t tva o 1 lustre autor adequação de 11gu80em, com a
qua1 concordamos Pe la aprovação

Supr tma-rae a al rea I, do ar-t icc 161, que
cr ra o Imposto de Renda a ser cobrado pe los
Estados

PARECER
Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer é.

emenda no 2t00048-1
- PFL

PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOO 176-2
AUTOR NELSON SABRA
SUPRESSIVA

PARECER
Sou pe 1a aprovacào da emenda. nos termos do parecer à de

no, 2T00020- j

DISPOSITIVO EMENDADO ART 162 INCISO lI!
Suprimlr do Art 162, ,nClSO lI!, a

expressão' "exceto Ó 180 d 1eS8 1' ,

PARECER
A emenda pretende retirar do texto conat t tuc tona l a ine 

leglbl1ldade por parentesco, com a suor-easão do §70 do art
14

A inelecibll t dade por parentesco deve ser mant rda para
ev rter- ou rmoedtr- que chefes de execut ivos exerçam
tnf luênc ia po l i t rca capaz de carantlr a e le tção de seus 1a
rm t ter-es

Pela r-e.je rcãc

EMENDA 2T00177-1
AUTOR NELSON SABRA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-rma-se no § 20 do ar t rco 25 a
expressão "a empresa estatal"

PARECER.
Consoante o art 183. a pesotn sa , a lavra, a 1mpor tacão , a

expcr-tação e o transporte por rnero de conduto de gás const i
tuem monopó l ro da unrão , SeQulndo a mesma drr-etr iz , o er t
25, em seu parágrafo 2 - que a emenda iriterrta , de forma su
preSSlva. modrf rcar- - defere aos Estadas a exploração drr-eta ,
ou mediante ocnceeaão a empresa estatal, com exc.lus tv tdade de
distrlbuiçao os serV1ÇQS Ioca t s de gãs canal izado (A expres
são lI gê.s canal t zado" entendida como o s rstema local de dis
tr ibuicão do produto através de cana l rzação 11gada a cada e
d,f1C'O ou resldêncla, COllP ocorre hOJe nas cldades do RlO de
Janelro e São Pau10)_

Destarte. haverá, de forma cradativa. extraordlnarla am
pl1ação na dlstnbu1Çào de "às natural canal1zado, conslde
rando as slgnlficativas reservas Que estão sendo descobertas,
serVlços de lmpresclndlvel lnteresse publlCO, que, conforme
se depreende dos dlSPOSltlVOS aprovados da Nova Carta, deve
ra..o ser prestados de forma i dênt 1ca ao que ocorre hOJe com
os serVlços de d1strlbulcão de energla elétrlca. de telefone,



de abastecimento d'agua, etc Assim. a ace t tação da presente
emenda possibilitaria a par-t tc rpacãc da mtcrat tva pr-i vada
na exp lor-ação do s is'tema , pondo por terra as corretas dispo
19i ções dos textos Cl tados

Pe1a r-e.íe i cão

EMENDA. 2TDO184-3
AUTOR' ERI CO PEGORARO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

mais, é da mais alta tmoor-tanc ia , para a consc terrt tzação do
consemrcor-, o conhecimento do õnus representado pelos tribu
tos que tnc idem sobre as mer-cador-ras Que consome e da mantou
cão de preços que ocorre na sua comerc i a 1i zação

As dificuldades mrctavs na lmplantação do sistema.
cor-tanto, hão de Ser sup 1arrtadas pe 1as vantagens, que trará
ao consumidor

Pela reJe1ç!l0
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Das drscos tcões Conat t tucronat s e
tr-ans í tór-as Artigos 53 _ Item V

'Suprimir o item V do Paragrafo 30 do
Artigo 53' t

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCI AL

EMENDA: 2T00192-4
AUTOR PEDRO CANEDO
SUPRESSIVA

PARECER
Objet rva o Autor da Emenda alterar a r-edacãc do § 20

do art 234 do ProJeto (B) para restabe1ecer o texto do
caput do art 269 do Projeto (A)

Entendemos. conforme as argumentos do proponente, que a
modiflcaÇaO proposta car-a maior- clareza ao texto ccnat rtuc to
na 1. def i m ndo a dest 1nção das t erras ocupadas pe 1os j nd 1os.

Somos. po i 19, pe 1a aor-ovaçãc

EMENDA 2TOOi91-5
AUTOR JOsl': CARLOS SABÚI A - PSB
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda Supress 1 va
Suprlme-se do § 40 do Art 204 da secão I.

Capitulo Il da Ordem Soc ra I o seçurrrte
Bem como a coleta, processamento e

transfusão de sangue e seus derivadas f rcando o
referido parágrafo com a seçurrrte redação.

§ 40 - Ale, dvepor-à sobre as condtcões e os
r-equ i s i tcs que f'ac t l r tem a remoção de órgãos,
tecldos e subs'tànc-ias humanas para fins de
transplante, pescu i sa e tratamento. vedado todo
tipo de comer-c ta l tzação

PARECER
Optamos por aprovar parcialmente a emenda, nos termos

do parecer oferecido á Emenda no 2T00058-8

Dê-se ao § 20 do art 234 a seçu i nte
redação

Art 234.
§ 20 As terras tr-adrc ronatrnerrts ocupadas

pe 1os i nd lOS sac dest 1nadas a sua cesse
permanente. cabendo-lhes o usufruto exelUS1VO das
r vcuezas do solo. fluv1a1s e lacustres nelas
existentes

dos benef i c lOS
art i go serão

const rturcão.."

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

Df spos í ções Const t tuc tona t s Transltórias
Dispositivo Emendado Art 65, Parágrafo

Onico
Suprimir do Art 65, parágrafo umco , as

expressões' "e pagas" lido sê1:,mo mês a contar"
Freando ass im
U As prestações mensa1s

atua 1, zados de acordo com este
dev 1das a part 1r da promu 1gaç!lo da

EMENDA 2TOO185-1
AUTOR NELSON SABRA
SUPRESSIVA

PARECER
As prestações mensa1S dos beneficios atual izados na

forma do ar-t , 65 serão devidas e pagas a partir do sét rrno
mês da promulgaç!lo da Conat t tu ição , porquanto a Previdência
Social carece de prazo para organlzar os pagamentos, arre-
cadar recursos e tomar lnúmeras outras pr'ov rdênc i as , além
dos diversos cálculos que a questão exige Supr tnn r- esse
prazo rnáx rmo acabaria por rnv-íab t l1zar a própr ra ap l roação do
d í spos r t tvo e a concretização do seu ob.iet tvo ,

Por ta 15 r-azõas , não f 01 acatada a presente emenda
Pela rejeiç!lo

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suor nmr- parte do

cnsccsf t tvo do ProJeto que isenta os micro e pequenos empre-
sários (no per todo de 28/02/86 a 28/02/87) e os rmrn s , pe-
quenos e med ios produtores rurais (no periodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da cor-r-eção monetár i a sobre déb i tos
decorrentes de empréstimo concedidos por bancos e institui-
ções f i nance 1r-as

Em virtude de nosso acolhimento à Emenda 2T00638-i. que
suprime o art 53, por justiça e convern ênc ta , a medrda sob
exame f i ca prejud i cada.

Pela preJud1c1alidade.

EMENDA' 2TOO186-0
AUTOR ANTONIO DE JESUS - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Transponha-se o art 26 do Ato da
DispaslçOes Constitucionais 'tr-ans t-tór-ias para o
ntulo IX _ das Df scos tcões Gerais _

PARECER.
Não há por Que transpor, como quer a emenda, o art 26

doa Ato das Disposições Const t tuc ronat s Tr-ans i tór tas para o
Titulo IX - Dispos1ções Gerais Trata-se de beneficio a ser
concedido apenas aos atua is ser-vidor-es que menciona o dispo
sitivo

Pela reJe1ç1lo.

EMENDA 2T00187-S
AUTOR' JOSIÕ. FERNANDES - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se do art 24. Inciso V. do Projeto
de const rturcão , a expressão 'inclusive sua
propaganda comere 1 a 1 ' , .

PARECER:
Pe1a apr-ovação , nos termos da Emenda 2T00458-3

EMENDA' 2TOO193-2
AUTOR ONOFRE CORRfoA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se, no texto do § 30 do Art. 117. a
segu 1nte expressão
" dest i nadas ao advogados e aos membros do
MinistêrlO Público. o d i sposto no art 99. e para
as. I I

PARECER'
A regra para a esco1ha de advogados e membros do M1n i s

tério Publ100 que devam compor o Tr-rbuna l Superl0r do Traba
lho. cuja ex-t w-pação é objeto da Emenda em apreço refle
te, contudo, o critério geral errtr-orn zado no art tçc 99.

No ambito da ANC. chegou-se ao consenso de que ldên
tico cr t tér-io e forma deviam ce l rrm tar- o acesso dos expo
entes do carquet para ccmocs icãc da mai s alta Corte traba
lhista A rrrte l igênc:ia do art. 99 levará o ap l rcacíor- a es
tender o alcance da expressão "com mais de dez anos de car
reira ou de efetiva at tv rdade proflss10nal" ás s t tuações pre
gressas que envolvam os seguimentos do Ministério Públ ico,
especificamente aquele ,Junto à .jcat -iça do Trabalho.

Pela reJeiçào

EMENDA 2TOOi89-4
AUTOR JDSI': FERNANDES - POT
PARA CORRo LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOO194-1
AUTOR AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Corrija-se o § 80. do art 43. trocando-se a
expr-easão 'restl""itiva da hberdade individua), ,
por PRIVATIVA DE LIBERDADE

PARECER
Quer o nobre Constituinte modtf rcar- a expressão "r-estr r-

tiva da t tber-dade rnd tv í dua l " por "pr ivat tva de liberdade".
no § 80 do artigo 43 do Projeto de Const t tu t ção (8)

Data vema , não encontramos razao para esta mod,ficaç:Ao.

EMENDA 2TOO190-8
AUTOR JOsl': FERNANDES - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o Inc i so XIV do Art1go 70 do
Projeto de Constituição "B"

PARECER
A Emenda pretende suor trmr- o t tem XIV do art 70 do

ProJeto de Conat r-tu tção , que assegura aos trabalhadores
urbanos e r-ur-ave d1re1to à Jornada máxima de 5e1S horas
para o trabalho r-eal t zado em turnos trnrrter-r-uptos de re
vezamento

N!lo há como se aprovar a presente Emenda. porquanto
a matér-ia constante do dt sposrt ivo que se a lms.ja supri
mir resultou de acordo entre as l rder-ancas

Pela reJeição

Emenda Supress1 va
D1SpositlVO Emendado. Art1go i59, parágrafo

50 suor-una-se o paragrafo 50 do Artlgo 159 do
Pro.reto de Const 1tu 1cão B

PARECER
O § 50 do art i59 do Projeto tem o objetivo de im-

plantar uma s,stemática eficaz de controle de preços. Ade-

EMENDA 2TOO 195-9
AUTOR. JUTAHY MAGALHÃES - PMDB
PARA CORRo LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

No § 30, do art 18 do Projeto de
Conat t tu rção "8" subst 1 tua-se a expr-essao
"população drr-atamente interessada" por
"cccuIacões diretamente interessadas"
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PARECER

A a l ter-ação proposta ampI ra o urn verso a ser consultado .
resul tando em lTXJCI1 f 1cação sobs'tancra 1 dos obJet, vos e alcance
do prece' to

Pela reje,çll.o

c11 itará as negociaÇÕeS co let ivas nele pr-ev rstas
Pe1a aprovação

EME;NDA 2T00202-5
AUTOR JOSIO TAVARES - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOO196-7
AUTOR JUTAHY MAGALHÃES - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Supr tma-ese no Jnc rso LXV, do Art. 50 , a
expressão "ou mtar-r-ocator tc po l rc r a l '

vel

sucr rma-se no Inciso LXII, do Art 50, a
expressão" JUd,claria I

EMENDA 2T00204-1
AUTOR ANTONIO DE JESUS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Negar ao preso o d ir-e t to à tdent tf rcação dos r-escon

sàve i s em lnterrOgatór1o po l rc ra l s1gn1f,ca abr u- porta
ao abuso de autoridade, or-at rca danosa, e, ao mesmo tempo
tornar frág1l o prlnclp10 pelo qual nlnguém serâ submet,do a
tratamento desumano ou degradante, pr-ev rs-to no 1nC1S0 111
do ar t 50 do ProJeto

Da 1 , a necess i dada da manutenção do 1nc i so LXV do
artigo suor-ac-rtado , que a emenda pretende suor rmtr .

Pe 1a r-eoe i cão da propos 1 ção

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00203-3
AUTOR JOSIO TAVARES
SUPRESSIVA

PARECER'
A proposta de sucr-rrmr- a palavra "oudicrér ra", no lnC1SQ

LXII do art 5, parece-me da major va l i dade
Com ef'e t to , permanecendo ela restará rnv i ab t l t zada a

oces tb t l idaoe de ordem de or rsão emanada de au-tor- i dade acrrrr
rn str-at ive , nos termos da te i , conforme consagrado em nosso
dlrelto pcs i t tvo

Sn-tuacõas como a de ser-v ioor- cub l rco flacrado em alcan
ce, a de rrid t sc tp l tna no amovto das Forças Armadas e Polic1as
M111tares e as que ocorram no rrrter tor- de navios e aerona
ves, restarão, prevalecendo o texto, não atendtve is de mane i 
ra pronta e segura por autor-rdaoe def trn da em Ie i

A emenda é r-ea t i sta , merecendo, ase im, parecer f'avorà-

Inclua-se no art 108,1, "d l l
, no art 111,

I "b" " no art 114 I "c" e no ert 115. VIrI
a I exp~essão "ou ~'~são' I : após a expressão
"ato' I

EMENDA 2TD0197-5
AUTOR JUTAHY MAGALHÃES - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEiÇÃO

Inc1ua-se a expressão "não remunerada' I após
a pa 1avra "reserva I " no § 30 do art 43 do
ProJeto de Const,tu,çâo B

PARECER
1 Intenta o r tuetr-e Coris t t-tu i rrte ecírc tonar- expressão ao
texto do § 30 do ar-t rqo 43 do Projeto de Cons t r tu rção (B)

Em que pesem os argumentos de Sua Excelêncla, o acata
mento da suçestão unp l rcar i a em desatender ao drsposto no
Reg,mento Interno da Assemole ia Nac tona l Const rtu inte

PARECER
Objeílva a presente Emenda o acr-ésc trnc . na a l rnea "d",

do 'tem I do art 108, na "b", do r tem I do art. 111, na "c",
do 'tem I, do ar t 114, e no item VIII do art. 115, da
expressão "ou omissão". após a excressão "ato"

A presente Emenda tem a mesma fundamentação da Emenda
no 1842-8, a Que demos parecer favoráve 1

Entendemos, no entanto, melhor a solução a lv r tr-ada
naquela proposta. de orlar uma a l mea para o mandado de
m.iuncãc , separando-o do elenco de competênc18S decorrentes
da prática de atos par natureza cam15S1VOS da mai s var tada
natureza, quando Q mandado de lnJUnCao decorrre tão somente
da falta da pr-àt ica de ato exc lusivamerrte des-t rnado a dar
execut iv tdaoe a direito normat ivo regulamentar

O nosso parecer é, ass im, no sent ioo de cons ider-ar-
pr-e.jud i ceda a presente ln1Clat1va

EMENDA 2TOO198-3
AUTOR JUTAHY MAGALHÃES - PMDB
POR CONTRAD I CÃO PARECER PELA APROVACÃO

Acrescentar ao f' rna l do § 10 do ar t 183 a
expressão" . ressa 1vado o d 1sposto no § 10 do
art 20 11

Suor ima-ae a expressão "de mic iat rva do
Supremo Tr-ttnrrta l Federal' do ar t rço 98, o qual
passará a ter a secuirrte redação

"Art. 98 Le i complementar cnsoor-à sobre o
estatuto da Mag1stratura, observados os secuirrtes
pr mc tp ros '

PARECER
Trata-se de assegurar a par t rc rpação aos Estados, ao

Dlstrlto Federal, aos Munlclpl0S e a órgãos da aonrrn srr-ação
direta da Urri ão na exploração do petróleo ou cae natural
ex i s terrt e no r-eaoect rvo ter-r-t tcr-ro

Pe1a apr-ovação

EMENDA 2TOO 199-1
AUTOR. MAURíCIO CDRRt:A - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
DISPOSITIVO EMENDADO art 109, § 30
Supr- rrmr- o § 30 do art 109

PARECER
As Ie t s complementares, como a prôprla denormnação faz

ver, complementam a Cons't i tu ição Surgldas rruc ia tmente na
Emenda Cons't rtuc tona'l no 4, de 2 9.1961, encontram-se hoJe
consagradas em nosso e i sterna de processo ler;l1s1atlvo

Ao conceber-se, p01S, uma lS1 complementar, de rruc re t rve
do Suprema Tr-rbuna l Federal, para d i spor- sobre o Estatuto da
Maglstratura , com a observação de or-mc tp ice e dtr-etr izes ex
p l ic t t ados na Const i turcão , esta-se cometendo ao órlJão de cú
pula do Poder JudlClárlO uma competênc18 orlg,nárla em maté
r ra da qual ele reflete o irrter-ease , o conbeo imerrto , a pro
pr i edade , a representação e o rdea l , rnai s do que qualquer ou
tro, e sem mviao t l tzar os a.justas e adequações pelo Poder
Leo isIat rvo

Pe 1a r-eoe 1ção da emenda

PARECER
Concluímos pela apr-ovação da emenda, nos termos da JUS

t if tcat tva
EMENDA 2TD0205-0

AUTOR MARIA DE LOUROES ABADIA - PSDB
POR OMISSÃO PARECER PELA PREJUOICIALlDADE

sucr rma-se . do lnC150 XIV do art 70 do
Pr-o.jeto de Cons t t t uvcão , a exp ....essão "rnáx tme '

EMENDA 2T00200-9
AUTOR MAURíLIO FERREIRA LIMA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
Tem por obJet1Vo a presente Emenda supr1mir a palavra

"máxlma" do texto do ltem XIV do art 70 do ProJeto de Cons
tltU1Ção t: que o referldo ltem prevê para os trabalha-
dores urbanos e rura 1s a Jornada máx1ma de sen s horas
para o trabalho rea1 izado em turnos lnlnterruptos de reve -
zamento, sa1vo negoc, ação co 1et, va

Af1gura-se-nos procedente a supressão da palavra "màxl 
ma" do texto do ,tem XIV menc1 onado, o que, a nosso ver,fa -

suor irna-se , no § 30 do art 90, do Ato das
D,spos,çàes Const,tuC1DnalS Tr-ans t tór-f as , a
segulnte expressão "em decorrénc1a das Por-tar-tas
Reservadas do MlnJstér1D da AeronáutlC8 no S-50
GM5, de 19 de Junho de 1964, e no S-285-GM5"

PARECER'
A emenda pretende sucr- imtr-. na § 30 do art. 90 > refe 

r-êncf e as Portarlas Reservadas do Mln1sterl0 da Aeronautica,
argumentando que podem exist,r dlSPOS1t1VOS reservados amda
desconbec idos de outros mlnlstérl0S

Optamos, porém, par manter o texto tal como aprovado no
10. turno de votação com menção expressa a essas portar, as

Pela reJelção

Art _ O Pr-es iderrte da Repúbl,ca e le i to em
15 de novembro de 1989, escolherá o Governadar do
p ratr-r to Federal, dentre os representantes da
bancada do p i str i to Federal no Congresso Nac rona l ,
para exercer o cargo no per; ode entre a posse do
nova Pre~;ndente e a posse da Governador e 1e 1 to em
15 de novembro de 1990

EMENDA 2TD0206-8
AUTOR MIRO TEIXEIRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Frca proposta a supressão do dlSPOSitlVO,
das dvscos tcões tr-ans i tór tas , o qual teve, em
or une ir-o turno, a seçu irrte r-edação

"Art 37 Ressalvados os cr-éd i t os de
natureza a l tmerrtar , o valor dos pr-ecatcr ics
judlcla1s pendentes de pagamento na data da
promullJaçll.o desta Cons't r tu rcão , rnc lus tve o
remanescente de Juros e correção rronetar ia poderá
ser pago em moeda corrente, cem arua I rzacãc , em
cr-ee-tacõee anua t e . 19uals e sucessivas no prazo
rnáxtrno de 8 (alta) anos, a repartlr de 01 de Julho
de 1989, por decls!!io edltada pejo Executlvo até
180 d,as da promulgaçll.o desta constltu,ção

ParalJrafo úmco Poder~o as ent,dades
devedoras, para Q cumprlmento do d1SPOSlt1VO no
paràQrafo anterior em1tlr, em cada ano, no exato
montante do d,spêndlo, títulos de di"1da publ1ca
não computave,s para efe,to do l,m,te global de
endividamento I

PARECER
PreJudlcada em face do parecer adotado para a Emenda

2t00116-9

- PT
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA. 2T0020 1-7
AUTOR' JOÃO PAULO
SUPRESSIVA



PARECER
O texto do art 37 do Ato das Dlpos,çóes Cons t t tuc to-

na i s Trans t tor i as , que a emenda -tenc rona abo l tr , f 01 ob.jeto

de fusão e resul"tado de acordo
Pela r-e.je t çêo

HOJe Ja não se acmi te Que ha.ja dtr-e i to de
sem f'uncão soe 1a 1

Por 1SS0 somos De la manutenção do texto
Pela rS,Je,câo

propr 1edade
25

sucr-rma-se do parãgrafo 40 do er t ico 41 a
expressão 'na fo r-ma da 1e 1 I

EMENDA 2TD0207-6
AUTOR MIRO TEIXEIRA - DMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pela aprovação, nos termos, porem. da redação proposta

atraves da Emenda 1111-3

EMENDA 2T0020S-4
AUTOR MIRO TEIXEIRA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PFL

- PFL
PARECER PELA REc'EIÇÃO

- °FL
PARECER PELA APROVAÇ';O

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00213-1
AUTOR RICARDO IZAR
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00214-9
AUTOR RICAR?O IZAR
SIJDRESS!'JA

EMENDA 2T00215-7
AUTDR RI CARDD IZAR
SUPRESSIVA

EMENDA 2TOD216-5
AUTOR RICARDD IZAR
SUPRESSIVA

Supr1mlr a a1 ínea "c"", do 1f1C"iSO 11. do §
10 . do Ari: 14 do ProJeto de Const'ltulr;::3D (BJ

PARECER
;.J. não ut 111zação, subut 111zação ou retenção como reserva

de valor de areas urbanas ed1f1cáve"ls são caracter12adas como
uso ant1-soc1al da pr'opr1edade

Compete ao poder publlco mun1c1pal COlb1r este abuso a
través da uill1zação de 1nstrumentos ef1cazes Que vã.o cesde
o parcelamento ou edlflcaçâo compulsor1a, lmposto progres
SlVO, ate a penal1zação da desapropr1açào com O pagamento da
,nden1zação em titulos da d1v1da publ1ca

Pela reJe1ção

SUPí1ma-se a palavra "SUbT...lt1l1zado" do §
40 do artlgo 187 do Projeto de Const,tulção
"s"

PARECER
Propõe o autor a supressão da a1 íne8 'cu do 1n~lSo I I do

§ 10 do art 14. Que permlte o voto facultatlvo aos malores
de dezesselS anos e menores de dezo1to a,-,os

Entenderam os const1tUln+es no pr1mSlro turno. Que o ,Jo
vem nsssa ~dade dev1d,:, aos 'Tl610S de comun1cação e aos recur""
sos da ,nformação escrlta, ,Já adQUlrlu a matur1dade necessá
r~a para exerC1Cl0 do voto

Dessa forma achamos que o ref~rldo d1SPOS1tl'JO deve se'"
mant , do no segurdo turno

Pela reJB1ção

PARECER
Tem por ob.je t 1'./0 a oresente El'T'õnda que \ i sa a supressão

da a l vnea "J". do -rt em I dD 31"'+ i08 se.ra excluída a comoe-

rene i a do Supremo Tr-rbuna l Federal, pr-ev r s t a nesse dlSPOS,t,-
vo , para' píacessar e Julgar or1g1narlamente a represen-
tação do Procurador-Geral da Reouo l ica , nos casos def m idos
em '91 comolementar, para a inter-or-e-tacao de la, m.J ato nor
mat rvo federal"

O nosso parecer e oe 1a aprovação da Emenda t undaco nas
lT'esmas razões que nos levaram a ernr t lr parecer fa,;oravel a
Emenda n 957-7

Supr tma-ae da a l mea a, do lnC1S0 r.,
paragrafo 20, do ar-t 1co 161, do ProJ~ to de
Conat t tu i ção (8). 10 Turno a exor-essao
"exc lu i doa os semr-e tabor-aoos def tn t dos em 191
comp leme'itar'"

PARECER
Ob jet tva a Emer-da eucr-tmt r- a a-f 11. aue t r-a-ca da e Ie i -

cão de um r-ec-ese.....tan~e dos empregados para se e-vt ercíer- core
os empregadores

Parece-nos que c d 1 SPOS l t l \ 0 deve permanecer para garan
't tr- aos eMpregados um rrelbor errrenc imerrto com seus patrões
Com 1SSS0 o acesso a d '\recao da empresa e assegurado ccnst "1

tuc tooa lmente
Delo exoosto SOM()S pela reJelção

Surprlma-se o Artlgo 11 do PrOJeto de
Const rtu icêo IS\

Supr1rra-se a a l mea "J''',:1o 1nC1$O do
Art1g:> 108 do Pro.jeto de Ccns.trtu tcao "B""

PARECER
A exclusão das orccuros sem1-elaborados def tn i dcs em 1e1

comolementar da imcnvcraoe do trnposto sobre operações rlSlat1 
vas à c tr-cu Iação de mer-cedor i as 9 sobre prestação de ser-v rccs
de transporte trrterest acua t e tritermun t c tpa l e de comunica 
cão re1atlvd a ooer-acões que des1:1nem ao ex-ter-ror- produ 
tos mdus'tr-ra t i aados e lT'ateT"'1a Que f 01 ob.jet o de acordo de
11der-ancas r-ee 11zado no pr une 1 r-o turno de dl scussão e vo
tação

A supressão proposta portanto, fere o r-efer vdo acordo.
não cabendo, ass rm. a sua eco th ioa

Pela -e.re tcão

EMENDA 2T00212-2
AUTOR GILSON MACHADO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMSNDA 2T00209-2
AUTOR JDÃD NATAL
SUPRESSIVA

EMENDA 2T0021 0-6
AUTOR GILSON MACHADO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
O ex-combatente Ja fel contemplado no nosso texto Cons

t i tucrcoat com outros benef tc ros , rnc lu mdo a pensão espe
c ia l or-ev t sta no i-tem II do art 60 das D'ieoce t côes 'rr-ans r-
rór-tas , d rspos i t t vos este Que a emenda manda auor tmtr-

na parte f 1na 1 Não concordamos com a errad 1cação sugar 1da,
de vez que o referldo i-tom benef t c ra prat1camente todos
os ex-combatentes que part1c,param de operações be t tcas na
Segunda Guerra Mund 1a 1 Podem ocorre'" progress 1vo casos de
estatutar10S, a esta altura bastante i doso , de vez que o
ccr-rf l r-to t er-mmou há mat a de 43 anos, Que não poderão acu
mular seus venc imerrtos com a a lud i da pensão. Destarte,
não podemos acatar a sugestão possa e 11m1nação da parte
flnal do t tem c rtaco

Pe la reJe1cáo

No Projeta de Cost 1 tu 1 ção , dê-se ao prágrafo
un1CO do art iço 22 do Ato das ürsoos tcoes Const1
tuc rona t s Trans1tor18S a seçu irrte redação

"art 22
Parãgrafo unlCO O dlSposto neste artlgo não

se ap 11ca aos ocupantes de cargos ou funções de
conflança ou que a le1 declare de l1vre exonera
çM"

PARECER
A presente emenda pretende sanar contradlçao entre o pa

rágrafo un1CO e o "caput" do ar'tlgo 22 das D1Spos1çóes Trans
1tor 1as, a qua 1. no nosso entender. não ex'ste Ass 1m. op 1no
pela manutenção do texto votado em Plenãr1o, e pelo não aco
lh-:mento da presente emenda Pela reJe1çào

Suor unarrr-se no ar-t rço 60 das D'SPoslçàes
Tr-ans t tór-f as a seç.rtrrte expressão do mc i so I I

lo sendo lnacumulavel com cua t squer-
rend,mentos receb,dos dos cofres púb l rcos . exceto
as benef rc ios prevldenclárlos, ressalvado o
d,re,to de opção"

E o paragrafo un ico do inc rso VI

Supr1mam-se as a1 ~nea5 a e b do 1nC1SQ XXIX
do artlgo 70 do ProJeto d9 Const1tu1Ção (8), 10
Turno, flcando o 1n~"lSD com a seguln1:e redação

"ação com prazo prescr1C10na 1 de 5 anos. ate
o llmlte de 2 anos apos a extlnção do contrato,
nas dema1s lez5es 08 dlrelto orlg1nárlo das
relações de trabalho para trabalhador urbano ou
rural ""

PARECER
Adema1s desta Emenda - Que pretende suor-irmr- a expressão

"na forma da le1" na parte f rna l do § 40 do ar-t roc 41 do
ProJeto de Cons t r tu rcào IB) -, ex i s't ern duas outras. dos Cons
t i tu rrrtes Mussa Demes e Paulo Macar1n1, v i sando ac mesmo 00
Jet lVO

A argumentação de seus autores e substant 1 va: mas não
conta com o nosso endosso Entendemos Que a harmo;l1 zacac dos
proventos do aposentado com a remuneração do ser-vrdor- ouo l ico
em a t t v i dade , mc ius ive Quanto a tr-ansforrnacão do cargo em
Que se deu a aposerrtador i a e materia mur t o abrangente e de
ve contar com um necessarlO dvsc tp j rne-oent c a nlvel de lel ar
d mar ta Os pr rnc tp ros bas tcos - dos qUS.1S não se ocoer-a des
v lar o leglslador ord1nar,o - por 51 50 não são suf i c rerrtes
para conter todos os seus envo l v tmerrtos e trno l i cações , de ma
ne1ra a perm1tlr a sua apl,cabl11dade nas a r-tuaçõea oecut ra
r-es Que, cer-r amerrte . serão cr-r ados

EMENDA 2T00211-4
AUTOR GILSON MACHADO - P"L
SUPRESSI VA PARECER PELA REJE I CÃO

S,-,prlma-se lntegralmente o ar-tlgO 191 (seu
caput e 1nC1SOS I, 11 IIr e LVI do ProJeto de
Cons1:1tu1Ção (8), 10 Turno

Er~ENDA 2T00217-3
AUTOR ~\AX ROSEN~\ANI, - PMél3
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECSR
St,merado o conce1to prlvatlvls12 que f'az13

Const11:ulÇào de 1824 - quando "a propr1edade era
em toda a sua pien1tude" (art 179 § 2.0 I - Ja
bastante

parte da
ga rantlda

se avançou

S:...J;Jr 1ma-se d~ , :=aiJllt"" do Art
ProJeto cc Const1 tUl';'§:> (SI a
"comoet1ndo aos trabaihad:::>res decldlr
aportun1dade e os 1nteresses que da v'am

90 dD
expressão
sobre a

por m·:'!.o



Emenda
Suprlmlr do art. 30, inc rso 11, a

expressão.
"Ap1, cadas as regras do art. 79, no caso de

Munlc,ploS com ma rs de duzentos rm l e iertor-es "

A Emenda prapOe que se suor-una do c rtado dlSPOSltlVO a
expressÃo "e pertencem à União"

Conforme o er-t 20, itens VIII e IX, "são bens da Umão
os potenclals de enen:::pa h1drau11ca e os recursos miner2ns,
mc lus rve os do subsolo" - além do que determlna o § 20 do
ar t 182

Entendemos que a express~o foca l izada deve ser marrt i da
Pela r-e.je rcão de Emenda

PARECER
As vantagens do s i aterna ae duplo escr-ut truo sobre a ma io-

r ra s tmo l es são bastante connec rdas . uma vez que possibi t rtam
o avanço oo'l t t tco e a manutenção da establlidade denocr-át vca

A e t e rção em d01S turnos se transforma, porta.nto, em peça
f'undamer-ta l para o es'taoe Iecirnervto de ackmnltraçóes 'lcca-i s
estaveis . mesmo que ap l icadas apenas nos murrrc i p ros com maior-

número de eleltores
Pe la reJe,çê,o

26 dele defender"
O texto aas irn alterado passara a ter a

seçu 1 nte redação
"Art 90. É assegurado o d ir-e t to de

greve"

PARECER
A propOsta corrs rcura sucr-essac de dlSPOSltlVO aprovado no

cr tme tr-o turno resultante de fusão de emendas
O autor mterrta retlrar o cer-ater amplo do dn-e t to de

greve
Acrescentamos, entretanto, que esse dlrelto. conforme a

provado, ê uma das mais lmportantes concursfas SDC1B1S da no
va carta

Pela reJelç!io

EMENDA 2TDD218-1
AUTOR. MAX ROSENMANN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rma-ae rrrte ir-amerrte o "cacut " do ar-t vço

18D, do Pr-o.jeto de Const itu1cão (B)

PARECER
Se cons icíer-ar-tros que o ob.jet rvo or tmor-dta'l do processo

de desenvotvurerrto é a me'lhor ra do rt'r ve l de v rda da poou l a-

ção , um papel fundamental cabe ao Estado no es'tabeleClmento
de uma estrutura econórm ca que assegure a r-ea l rzação cres
cente das necessldades SOClalS

O planejamento uncer-at ivo para o setor oob t ico e indica
-ti vo para o setor cr rvaoo const rtu i , portanto, uma das ex r
gênclas do processo de desenvolvlmento nas econorruas cao t t a
t i stas das oe i ses do t er-ce ir-o mundo

Pe la reJslç1!o

EMENDA 2TOD222-0
AUTOR ATILA LIRA
SUPRESSIVA

EMENDA 2TDD223-8
AUTOR ATiLA LIRA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TD0219-D
AUTOR MAX ROSENMANN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do lnC1SO VIII, do art 'go 23 do
ProJeto de cor-st rturcão (8). a expr-assão
"or-çarn zar-"

Passa, ass im, a dlSPOSltlVO os ter a seguinte
r edecão

"Art 23 ~ cornpe t ênc ra comum a Um!io. dos
Estados. do Distnto Federal e dos MumciplOs

I
, ,

VII I _ fomentar a produção agropecuaria e o
ebas-tec imerrto al imentar"

Emenda
Suprlmlr do ar t 28 a expressão

Observado, quanto ao ma15, o disposto no art 79

PARECER
Pretende o autor sccr-rmu- a expressão "observado, quanto

ao r.13.1S, o dt spos t t rvo no artigo 79", que trata da e l e rção em
co i s 'turnos para a escolha do Governador e Vlce-Governador de
Estado

A e le rcão por- ma tor ra absoluta é ma t s democr-at tca e a es-
co lha sempre r-ecai no cano ioato que tem a preferêncla da
fl18':OT""18 do e le rtor-aoo

Pela reJelçêio

Suprima-se do lnC1SO XXI, Art 21 a segu nte
expressão" DE TRANSPORTES E "

Texto resu ltante da emenda proposta
ESTABELECER PRINClplOS E OIRETRIZES PARA O

S! STEMA NACIONAL DE VI AÇÃO

PARECER
A emenda pretende eucr-tmtr- a expressa0 "de transporte

e" do inC1S0 XXI do art 21 do ProJeto de Const r ttr t ção A
Justlflcativa é de que O texto ê repetlt1YO com o dlSPOStO no
lnC1SO IX do ar-t 22, em que se estabelece a competéncla
pr-rver tva da Umão para legls1ar sobre "diretr1zes da pol\tl
ca nacvona 1 de transportes"

Somos pela apr-ovacão da emenda

Supr-una-ee do mc i so XI. Art 22, as
segulntes expressões " NAS RODOVIAS E
FERROVIAS FEDERAIS' ,

Texto resultante da emenda proposta
TRÂNS!TO E TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS

PARECER
Objet1Va a Emenda suor umr- a palavra "crcem aer " do -m

C1S0 VIII, do ar t 23 do Pro.reto (B), porque o Autor emende
aue cabe à rmc iat tva pr i vada "organlzar" o abas'tec tmento a

limentar da população e ao Poder Pub't rco oar-t rc ipar- dele, nu
ma função meramente suo 1ementar

Parece-nos, entretanto, que o fomento da produção agro
oecuár ra é claramente um dever do Estado, dadas as ccncncões
soc í a r s da população br-as t Ieir-a

Por outro lado, e trnpor-tarrre reglstrar que a questão do
abasteclmento e l rmentar- é por dema i s lmportante par-a que se
possa exc tuir- de ccmoe t énc-ra do Poder Pübl1CO

Somos, 0018, pela rejelçi30

EMENDA 2TDD22D-3
AUTOR MAX ROSENMANN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Supnma-se, do paragrafo 20" do ar-t 117 do
ProJeto de ConstltulÇêio (B}, as segulntes
expressões "1 trm t aoos DS recursos das dec tsões

dos t r 1buna 1s reg, ona t s aos casos de ofensas a
11teral dlSPOSlt1YO desta Conat t tu tção ou de lel
federal", passando o referido prágrafo a ter a se
QUlnte redação

"§ 2.0 _ A Le i d i epor-a sobre a competênc18
do Tribunal sucer ior do Trabalho, nos dissídl0S
mdtvtouars"

PARECER
Peia aprovação parcial. ('10S termos do parecer oferecido

à emenda 2TDDD25-1

EMENDA 2TDD224-6
AUTOR TELMO KIRST
SUPRESSIVA

EMENDA 2TDD225-4
AUTOR TELMD KIRST
SUPRE"SIVA

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TDD221-1
AUTOR MARC10 8RAGA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER
Acolho a supressão proposta, 0015 par-t ic tpaeos

drrneoro de Que deve ser um form'izado , no Pa'is, a
sobre -tr-áns i to e transporte de bens e pessoas no
nacrona l

Pe 1a aor-ovacãc

do enren
legls1aç!io
terrltórlo

Suo..... una-se do Art 90 o securrrte texto
COMPETINDO AOS TRABALHDORES DECIDIR SOBRE A

OPORTUNIDADE E DOS INTERESSES QUE DEVAM POR MEIO
DELE DEFENDER. ' ,

D1SPOSltlVO Emendado Art 182 caput, do
ProJeto de Const itUlçêio "8"

suor ima-se a expressão "e pertencem à
Um!io" " , contida no eacur do Art 182

PARECER.
Segundo o ar-r 1B2, "caout", do ProJeto de Conat t tu rção

(B), "as J8Z1das, mrnas e dema,s recursos mlnerais e os po
tenciais de enerçl1a hldrául ica constltuem propriedade distin
ta da do solo, para efelto de exploracao ou aprove1tamento, e
pertencem a Umirio"

EMENDA 2T00226-2
AUTOR TELMD KIRST
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO
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Texto resultante da. emenda proposta'
t. ASSEGURADD O DI REno DE GREVE

PARECER
A proposta conf r gura supressão de di spos 1t, vo aprovado no

cr uneir-o turno resultante de fusão de emendas
D autor irrterrta retirar o caráter amplo do cnr-e rto de

greve
Acrescentamos, entretanto, que esse d'treito. conforme a

provado, é uma das rnai s trncor-tarrtes concu ratas SOC1815 da no
va carta

Pela reJelç~O

PARECER
Ao d r epor- que "não serâ obueto de de l iberação a propos

ta de emenda tendente a aba 1, r a forma federat i va de Estado OI

consagra o ProJeto fórmula pr-est rc tacor-a da autonomra esta-
dual Esta, em ú l t rma mstanc ia , a razão de manter-se tal
pr-oib rção Pr vnc tp io constante em todas as Constltulcões
r-epob l rcenas. não poder-ta oe rxar de constar do Pr-o.jeto ,

O movimento pela forma de Estado federativa começou
antes mesmo da proclamação da Repúbllca Ela é da tradlção
do povo br-as t le irc e atende a nossa realidade socia l , geogra-
f ica e po l i t ica

EMENDA' 2T00234-3
AUTOR MAURO 8ENEVIDES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APRDVAÇÃO

EMENDA' 2T00233-5
AUTOR ERICO PEGORARO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor irna-ae do ar-t icc 22 das d tspos tcões
cons't rtuc tonevs e tr-anst tor ias do proJeto de
const rtuicão B caput as seou trrtes expressões

" in 1 terrupto, e exceto nas Fundaçõea , 1

PARECER
O pr-opós t to da emenda em aná 11se e a supressão das ex-

pressões 11rrnrrterrup'tos" e "exceto nas fundações" do ar-t 22
do Ato das 01Sposlcões Conet r tuc tona i s Tr-ans-í tór taa

I: Justlflcado o tempo de eervrco ,ninterrupto para con-
cessão do benef tcio , P01S or-emia a cons'tàncra do servidor
De outra parte os ser-v rdor-es das fundações foram excetua-
dos, porque ass im qU1Z o p l enár-to da Assembléla Nac iona l
Conat r tu trrte após demorada d i scuaaão no or-une iro turno

Pela reJslção.

asuprima-sear-t ioo 57, tnc i so I,

de Prefelto de Caovta l '

No
expres;ão

PARECER
Com a Emenda á proposta a supressão, no 1 tem I do art

57, da expressão "de Prefe,to de Cepital"
A proposta guarda coer-ênc ra com o texto do ProJeto, que

af irrna o pr tnc tp to da ele,ção para efeito da ocupação dos
cargos de Prefe,to. não havendo mesmo como exp l rcar a POSS1
b r l rdade que o ert 57 acenar ia , de ocupação , por Deputado
ou Senador v iesse a se candidatar- a Prefelto de Cap t t a l , ha
ver-ta de se lhe ao t icer- o trnped imerrto do art. 55, I!. d , que
in' be a ocupação oe 1o membra do Poder Leg 1 S 1at 1 VO Federa 1 ,
de ma t s de um cargo eletlvo

Somos, ass tm , pela aor-ovação da Emenda

Pe1a aprovação parc 1a 1

Supr trna-rse do art 3D, rn f ine , a expressão
"tr-inta e '

Item I II

EMENDA 2T00226-9
AUTOR DIONIS10 HAGE - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Dá-se ao texto do me 1so XI V do art. 86 do
Pro.reto de Conat i tu ição (8), a seguinte r-edacãc

"Art. 86

.. .. XI V' .: .axer-cer- o comando" supremo das Forças
Armadas. promover seus of 1 c 1a 1s-genera i 5 e nomeá
los para os cargos que 1hes são PI i vat i vos I

PARECER
O ltem XIV do art 86 atrlbui competêncla cr rvat rva ao

Presldente da Repúb l rca para exercer o comando supremo das
Forças Armadas, promover os af1c, a i s-genera 1 S das t rês armas
e natrlear os seus comandantes A supressão das expr-essões 11das
três armas" nao quebra o pr tnc Ip ro da hierarqula ou da ordem
df sc tp l mar- nas Forças Armadas, todav ia , a supressão csver ia
1nc1dlr sobre a parte remanescente da frase, de modo a que
ficasse a cornpet ênc ra r-estr- rta ao comando supremo das Forças
Armadas, f rcando o restante da mat ér-re para ser regulada em
lei

EMENDA 2T00229-7
AUTOR RU8EN FI GUEI RÚ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Man'lfesto-me pela aprovação, nos termos do parecer afere

m do a Emenda no 2TD0003-1

Do § 20. do art 117 Suor-una-se
"11mltados os recursos das deci sõas dos

tr-tbuna is reglonals, nos drsstdros mdtvrdua t s .
aos casos de ofensas a I i ter-a l dlSPOSlt,VO desta
Conet t tu ição ou de la, federal lt tl

EMENDA 2T00230-1
AUTOR VICTOR FACCIONI - PDS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Dê-se ao artlgo 86, lnC1SO XVII, a seguinte
r-edação-

Art 86. .
XVjI _ Nomear os magistredos nos casos

prev i stos nesta Conat t tu tção , e o Advogado-Geral
da Umão

EMENDA 2T00235-1
AUTOR' GERSON PERES
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da parte final do

§ 20 do Art i 17 do ProJeto de Cons t t tu i cão B. ass rm red,gi
da "llmltados os recursos das decisões dos Tr tbuna i s Regl0
na i s , nos dt ss idvos lndividuals, aos casos de ofensa a 11
teral d i spos t t rvo const rtuc ronaj ou de 1e1 federal"

De fato o dlSPOSltlVO, como redigldo, cria r-estr icao re
cursa1 já que rmpeoe o recurso de r-ev rsta por dlvergêncla
Jurlsprudencla1 Há que ser marrt ica a nnsaão uniformlzadora
do Tr tbuna l Super lar do Trabalho nas decr sões das drver-sas
regiões trabalhlstas Por outro lado não de i xa de ser sen
sato oe ixar- ao leglslador or-d rnár to a f txacão das comoaten
c ras da nossa maior- corte trabalhlsta

Pe 1a aprovação

Suprima-se os i tens IV e V do parágrafo 30.
do artigo 53 des D1Sposlções Tr-ans rtór ias

PARECER
A emenda proposta tem como escopo sucr imir- parte do

dlSPOSltlVO do Projeto que rserrta os micro e pequenos empre-
sàrros (no período de 28/02/86 a 26/02/67) e os rmrn s , pe-
quenos e médios produtores r-ur-ars (no período de 28/02/86 e
31/12/87) do oacamerrto da correção mone'tár ta sobre déb t tos
decorrentes de empréstlmo cor-ceo idos por bancos e mst rtuí -
cões flnancelras

Em virtude de nosSo acolhimento á Emenda 2T00638-1, que
suprlme o art 63, por JUSt1ca e conven1êncla, a medlda sob
exame flca preJudlcada

Pela preJudic,al,dade

PARECER
A emenda cor-r rce erro maruf'es'to , constatado na oub t icaçãc

do Pr'o.jeto B, motivo por que e acolhemos inteQralmente
Pe 1a aprovação

EMENDA 2T00231-9
AUTOR VICTOR FACCIONI - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

T\tulo VI1
Da Ordem Econ6mi ca e F 1nance i r-a
Capítulo IV
Do Sistema Financeiro Nacional

suor nmr-, do tnc t so I, do artigo 197, os
termos "bancárias' e "bancár ic ", dando ao texto a
secumte redação

Art. 197 _. . ...••..•
r _ a autori zação para o funCl0namento das

tnsf r tu icões f í nance rr-as , assecurado às
tns't t tu tções oficials e cr ivadas acesso a todos os
mstr-umerrtos do mercado f tnance ir-c , sendo vedada a
essas rnst t tutcões a par-t tc ipacão em at iv tdades
não or-evvstas nesta autor 1 zação ,

PARECER
A emenda pretende suprimir as palavras "bancér ros" e

"bancár to" do mc iso r do art 197 o autor argumenta com a
poss tve l dt scr-irmnação a mst i turcoes f i nance tr-as não-bancá
rias no acesso a todos os lnstrumentos do mercado f mance ir-o

Não vemos a posslbl lldade de discriminação apontada pelo
autor da emenda e cremos que a lei do slstema flnanceiro na
cional. prevlsta no Projeto de Constituwão, n~o estabelecerá
discrimmaçi5es mJust,flcáveis

Pela reJelção

EMENDA 2TD0236-0
AUTOR. ASSIS CANUTO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2T00232-7
AUTOR RAUL FERRAZ
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2T00237-8
AUTOR JOSt. FOGAÇA - PMDB
PARA CORRo LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 62, § 40., I ProJeto de Const'tulÇ~O

(8) 20 Turno
Supr lma-se do art 62, - 40 , I, a se-

guinte expressão "a forma federatlva de Estado",

Art 30, Inclso lI! do ProJeto de
ConstltulÇão "B""

Onde se lê "entre as pessoas e as reglões" li ,

lela-se "sociais e reglonais""
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PARECER

A emenda propãe se.ra subs't r tu tda a expressão "r-eduz tr- as
deslQUaldades entre as pessoas e as reQ'óes" f constante do
!nC1So II I do art 30, Que arrola os obJet1voS fundamentais
da Repub l roa Feder-a't tva do Bras,', por "reduzir as deslgual
dadas 50ClalS e rec ionars".

Parece-me que a fOrmu1a proposta. por sua cone 1sãO, aper
fe 1çoa a 1i nQuaQem do Projeto De outra parte, dã ao texto
pr-ec í são , na medrce em que de i xa evrcerrte que as deercuaj ca

oes quer const rturr-ão ob.iet ivo permanente do Estado são as se
elais

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T00243-2
AUTOR ANTDNlO FERREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

sucr rma-se o mClSO XlI do artigo 38

PARECER
A supressão do lnC1S0 XII do ar-t 38, obJeto da Emenda,

JUst,flca-se, uma vez que a matér18 é versada, exaustivamente
e com vantagens, no art 40

Pe 1a aprovação da emenda

EMENDA, 2T00238-6
AUTOR JOSE FOGAÇA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2T00244-1
AUTOR ANTONIO FERREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor urur- a expressão "e pelo voto de do, s
ter-ccs":'

PARECER
Tendo optado pela supressão total do d'SPOS,tWO, con-

forme o parecer que ofereci a emenda n. 2T00336/6, mamfesto
me pela rejelçl§o da presente

"B""
Art 52, Inc-iso V do Pro.ieto de Corts't t tu i ção Do artlgo 38, rr-c i so XI, eupr tma-ee a

expressão "em espéc te" li

PARECER
A emenda pretende suor irmr- a expr-easãc "em espéc re" do

lnC1S0 Xl do art 3B do ProJeto de Cons't i tu íção.
Optamos, porém, por manter no texto constitucional a

redação aprovada no 10 turno de votação
Votamos pe 1a reJa 1Cão da emenda

PARECER
A Emenda, propondo assecurer aos professores de ter

ce rr-o grau d ir-e i to à aooserrtador ra após tr-irrta anos, se ho
mem, e, v irrte e c mco anos, se mulher, por ef'e't ivo exer-c í c io
de função de magistér1o, pretende ret1rar, da parte final do
r t ern l! I do art 207 do ProJeto de Corrs't rtu tcão , a excr-essao
"de or uneiro ou segundo grau".

O texto resultou de acordo entre as 1tdaranças , acordo
esse que recebeu, em Plenarlo, a esmagadora unan tmtdade de
432. votos f'avor-áve i s e nenhum contr-ar io , ver tf rcando-ae , ape
nas, duas abstenções

Pela reJelçilio

A supressão da expressão "de pr-ime-r ro e
segundo graus" ê neceesar ia para fazerlOOs justiça
80s professores un tver-s t tar-tos , de pré escolas e
de cursos I rvr-es , que pe 1a atua1 redação, estac
excluídos daquele drr-e i to

Os professores compõem uma ca-teçor ra
pr-of t.ss ione l que exerce uma a't tvrdade proflss1onal
"penosa" lndependentemente do curso, ramo, nível
ou grau em que t r-aba 1ha , razão pe 1a qua 1 Jã
possuem, no.ie , o d ir-e í to à aooserrtador ta especla1
após 25 anos de ef'et tvo exer-c tc ro se professora e
30 anos se professor A permanénc ia do texto com a
atual redação ser ra uma subtração rndese.jada e um
d tr e t to a mur to conqurataoo

EMENDA; 2T00239-4
AUTOR ALO1SlO VASCONCELOS - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se o rnc t so XXXl! I, do art 50'
"O Estado promoverá, na forma da 181, a

defesa do ooneurm dor " "

PARECER'
A emenda objetlva a supressão do mandamento conet t tuc ro 

na1 pelo qual o Estado promoverã, na forma da Tet , a defesa
do ccnsurmdor , constante do capítulo dos drr-e rtos rnd iv tduat s
e coletivos, sob o argumento de que se trata de s imc tes r-epe
r rcao do tnc rso V do art 176 do ProJeto, lnc1uído no título
da Ordem Econõmlca,

Não vejo como acolhê-la, P01S que 1580 mvat icar ia a rno
vação que o texto contempla Repetltlvo, quando mrrto , ser ra
o disposit1vo constante da ordem econõmrca , .ramars o que se
deae.ra suor-um r

Sou pela reJelç:ão da emenda

EMENDA 2T00240-8
AUTOR ALO! S!O VASCONCELOS - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA \PROVAÇÃO PARCIAL

Suprlma-se do art 19o 80 das D'ispos rçõas
Cons't rtuc tona i s Tr-aris t tcr i as o trecho

EMENDA 2T00245-9
AUTOR VASCO ALVES
SUPRESSIVA

- PSOB
PARECER PELA REJEI çÃO

tendo em v rs'ra a formação da uma
cornun 1dade 1at 1no-amar 1cana de naçóes""

EMENDA ZTOOZ46-7
AUTOR VASCO ALVES
SUPRESSIVA

- PSOB
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

PARECER
Ob.,Jetlva a Emenda suprlmlr a expressão "v rsando ã for

mação de uma comuru dade 1at 1 no-amer- 1 cana de nações" do
art 80 do Ato das Disposlç:Oes Coris't i t.uc tona t s Transitor,as

Emt t mos pareecer favoráve 1 à supressão de todo o art i
go, ao co mar- sobre a emenda no 2T01740-5

Somos, P015, pela aprovação nar-c ta l

suor ima-se do ArtlQo 190 o mcrsc II e o
parágrafo único, passando a v1gorar a seguinte
redação

Art i90 _ São tnsuscept tvers de
desaoropr- 1ação para f 1ns de reforma agrár 1 a, a
pequena e méd,a crocr tecaoe rural, ass rm def trrrdas
em Ie i , desde que o seu proprletárl0 não possua
outra

Suprlma.-se o paré.grafo 3D do artlgo 133 do
texto aprovado pelo P1enãrlo

EMENDA 2T00241-6
AUTOR AL01SlO VASCONCELOS - PMOB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER'
A suor-eesão pretendlda na Emenda suje rtar-ra a errt rdade

tr-rbutarrte à comprovação do uso efe't rvo dos ser-v tccs presta
dos ao contr-ibumte Em mui tos casos, tal comprovação tornar
se-la mUlto df f tc i l , ou até imposswe1, tnvrab t l izando a ef'e-'
f iva cobrança de taxas, tals como a de t Iurmnação púb l rca , de
conser-vacae de obras pub11C8S, etc

Pela reJelcão

PARECER
Segundo o § 20, do art 133, é assegurada autonOOl1a fun-

cional e acln1mstrt1Va ao Mlmstérlo Pub11CO que pode, pelo
mesmo dispOSltlVO, propor a cr1ação e extlnção de seus car
gas e serv i ços aux 1 11 ares, observado o d 1sposto no art 175
As atrlbulçôes Que o nova texto constltuclonal defere ao Ml
mstérlo Pub1100 (arts 133, 134 e 135) Justifleam plenamente
a permanênc18 do § 30 que a emenda propOe supr1mir

Cons.:Jante o art 134, o M1.nlstérl0 PúbllCO abrange o Ml
nlstério Pübl1co da Unlào (Federal, do Trabalho, Mll1tar, do
Distrito Federal e Terrltórl0S e Junto ao Trlbunal de Con
tas), além dos MlnlstérloS Pub1 'C05 dos Estados

Por ta15 razões, delxarros de acolher a emenda em tela

PARECER
A emenda proposta intenta suprlmlr o inc tso 1I do ar-t

190. Que de-terrmna a or-cor-iedaoe pr-odut iva como sendo
msucet tve l de desaproor tação para f ins de reforma agrá
ria, e o Seu parácrafo úrrrco , que dt spõe que a Ie t caran
tira tratamento espec ra l a essas proprledades e flxarã nor
mas para o cumor rrnerrto da sua f'unção social

Concordamos com o autor da emenda quanto á oportun1

dade da supr-essão do, nc 150 11 do art i 90
O art 191 do Pro.reto de Const t tu tção dlspõe sobre

os critérlOS que car-acter rzam o cumprimento da função 80
c ra l da crccr ieoade rural

Ta i s cr-i-ter-vos englobam desde o aor-ove i t arnerrto r-ac io
na 1 e adequado da terra, a ut 1 'l t aação adequada dos recursos
rtatura ts e preservação do mero amorerrt e, até a coser-vãnc ra
das drscos tcões regulamentadoras do trabalho e a exp loraçêo
que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e proprletárlos

Para Que a propriedade se,Ja caracterizada como pro-
dutlva, devera cumprlr todos os ltens do supracitado dlSPOsi
tlvO

Pelo exposto, concordamos que "manter a propr1 edade
produt1Va como sendo lnsuscetwel de desaproprlacilio para
f 1ns de Reforma Agrar 1a, mesmo que e 1a não cumpra a sua fun
ção social representa um empecl1ho total à lnstltulÇaO da
Reforma Agrár 'Ia em nosso Pa i s"

Pela aprovaçilio parcla1

EMENOA 2T00247-5
AUTOR VASCO ALVES - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se no lnC1SO XLVIII, alínea "a"" do
art 19O 50 a segulnte expressão

"Sa1vro em caso de guerra dec 1arada". passando
a ter a segu1nte redação

Art 50
XLVIr- _ Não-havera penas
a) de Morte,
bl

151 as

OU postos a sua

do art11

- PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

do no

potencra t

suor-una-se
expres~ões ou

cnsoos ição ''''

EMENDA, 2T00242-4
AUTOR HI LAR10 BRAUN
SUPRESSIVA
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Que
a

votos
o

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

Art, 70 ,
XXXI I I _ pr-o ib ição de trabalho noturno,

oer i ccsc ou insa lubre 80S menores de dezo rto e de
qualquer trabalho a menores de Quatorze anos,
salvo na cond i ção de apr-end i z ,

Supr trm r' a expressão "Salvo na cond t ção de
apr-end i z , " do lnC1SD XXXI I I do er-t 70

EMENDA 2T00252-1
AUTOR CELSO DOURADO
SUPRESSIVA

PA~ECER

Ootamos por manter no texto do Projeto de Const i tu ição
o lnC:1S0 XXXI I I do art 70 que pr-o ibe o trabalho notur
no, cer voosc ou insa tuore aos menores de oezorto e de
qualquer trabalho a menores de quartoze anos salvo na
cond icão de apr-end t z , tal como aprovado no 1c turno de
votação da Conat i tu irrte

Por 1 sso , somos pe1a re.ie 1Cão da emenda

- PSDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- 'PMDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma'-ee do § 60 do ar-t 234 a sentença
"ressalvado relevante trrter-ease da Urn ão , segundo
o que d rsouser 'le r complementar", dando a securrrte
r edação ao d1SPOSltlVO

Art 23~
§ 60 _ São nulos e ext rrrtos , não procuz tndo

efe i tos .jur rdi cos , os atos que tenham por ob.ie-to a
ocupação, o domtri io e a pOSS8 das terras a Que se
refere este art1go, ou a exploração das r icuezas
na'tur-a t s do solo, f luv ra t s e lacustres nelas
ex i s terrtas , não gerando, a rurl t dade e a ex t mção ,
d rr-e r to a rriden t zação ou ações contra a Un rão ,

salvo o.rarrto as benfe t tor raa der t vaoas da ocupação
de boa fe

PARECER extremadas, atendendo às d-r-e-tr-vzes claramente "traçadas pela
A redação da pena de mor re , salvo em caso de cuerr-a de- palavra e pelo voto da grande maior ra dos Constltulntes, ea-

c lar-ada , constante do Pr'oueto , representa, a meu ver, a tra- te Relator sempre f'o t corr-esooncnoo em tal prOPOSltO. rem s-
oucac da vontade da grande rnato-t ra dos membros da Asseroblé ia -- tr-ance-se apenas uma úrn ca exceção, exatamente no que se re-
Nac rona l Corts't r-tu trrt e , que reflete O pensamento da Nação Bra- fere a Reforma Agrárla
s t l e tr-a Sur-cido o rrnoasae pr-ev i s to no Reglmento Interno, face

Supr rnnr- o texto aprovado eIT or tme ir-o turno, total ou a não aprovação de qualquer das -rwcvat ivas sobre o tema,
parc1almente, parece-me lnJUstlflcavel, uma vez que presentes coube-nos elaborar o .texto conc t t rator ro , que deseJamos fas-

as razões deter-mmarrtes de fórmula llteral encontrada ao se a expressão de vontade da maior ia , c ir-ccnstanc re comprova-
longo das drscussões que o tema ense.iou da pelo resultado das votações

Sou pela reJ81çâo da emenda Nossa redação, proposta para o Cao r tuto I I I do Tl tulo
VIl, fel aprovada com 528 votos "s rm" contra apenas 4 "não".
reglstrando-se 4 abs-tenções

ASSlm quando prescrevemos um rr-atemento pr t v t l ep i ado
para a croor iecace produtiva, sent imo-rics obr rcaoos a como te
mentar o or tnc ip to , na parte f ma l do paragrafo úrrrco ,
"vo-verbre"

"CU,J8 tnobser-vénc ie cermt t rr-a a sua desaprapr 1ação , nos
termos do Ar-t rco 218" (ReferlamO-'10s a garantla de trata-

mento espec ra l à pr-oor redace or-oout rva , prevendo a 181 normas
para o curror-unento dos r-equrs i tos relatlvos à sua função so
c ia l l

Destaque para votação em separado acabou imoedtndo
prevalecesse o que dencrmriamos fator de eou i I ~brlo
parte f rna l do parâgrafo úrn co (267 votos "s im". 253

"não". 11 abstencêes , de i xando ass im de se alcançar
"quorum" de 2.80 votos favorávels)

Como se tornou tmocss r ve l restabelecer a lntegrldade de
nosso texto, cons rder-errce necessar-io supr tmrr- o escudo da
tncondtc tona l i dace da garantla de não-tíesaor-opr tação de ter
ras produt 1 vas que não cumpram sua obr t cecao e não resga tem
a mpoteca scc ra l . de Que fala Sua Sarrt rdade o Papa João
Paulo II

Pe1a aprovação da emenda

EMENDA 2T00248-3
AUTOR VASCO ALVES
SUPRESSIVA

PARECER
A Emenda tem por f tria l t dade aupr- uru r- do § ,60 do art .

234 a expressão "ressalvado relevante interesse da Unrão , se
gundo O Que dvsouser- le1 complementar", cons tríer-anoo o Auto,...
mais uma exceção danosa sobre a posse de terra rnd i çena . sem
ser submet 1da a aprec 1ação do Congresso Nac lona 1

Entendemos que a exceção deverá ser mant 'i da no texto
ccns-t i-tuc ionaj para se preservar relevante inter-esse da Un rão

em terras lndlgenaS, p018 a suor-easão pretend1da podera ge
rar ser ios srtraves à Admlnlstração Pub l i ca

Pela reJelçào

EMENDA 2T00249- I
AUTOR CELSO DOURADD
SU°'lESSIVA

Art 150
§ 60 _ As cot icvas rm t rtar-es e cer-cos de

oornbe ir-os rm I t t ar-ee , forças aux t l lares e reserva
do EXerCltO, sucor-dinem-sa. Juntamante com as
po l rc ras C1V1S, aos GDvernadores dos Estados. do
Dlstrlto Federal e dos Terru tór ios

Suprlmlr a expressão "forças aux i l lares" do
oar-aç--afo 60 do art 150

PARECER
ObJetlva a proposição suor tmrr- a expressão "forças au-

1lares" do § 60 do are 150 Conslderar as pol ic ias rm l i t a-
res e os COipOS de bombe1ros coma forças aux 1 11ares não se
cons't i tu i em "cap t t i s d'nmnut to" para aquelas valorosas
corporações T.rabalham elas, aas trn corno o Exerclto Nac rona l ,
em at iv i cades pecu l rar-es e bem def i n rdas O texto do dlSPO
s i t ivo f Dl obJeto de estudo acurado e amplo debate e deve
ser mantlc!O

Pela reJelção

EMENDA 2T00253-0
AUTOR MOEMA SÃO THlAGO - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o Artlgo 1.10 do ProJeto de
Cons t i tu rção S

EMENDA 2T00250-5
'AUTOR CELSO DOURADO - PMDB

SJPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 207
111 _ Após tr irrta anos, ao professor, e,

após v irrte e evoco anos, à professora, por efetlvo
exerC1C10 de função de maç i s tér-ro de cr-une u-o ou
segundo grau,

5upr 1 rn1 r a expressão "De pr 1 me1 ro e segu'ldo
grau" do tric rso I I I do art 207

PARECER
A Emenda, butcando assegurar aos professores de ter-

ceira grau dlrelto à aposentadorla após trlnta anos, se ho
mem, a, vlnte e C1nco anos, se mulher, por efetlvo exerciclo
de funçaa de maQ1ster1o, pretende retirar, da parte flnal do
ltem I I I do art. 207 do ProJeto de Constitulção. a expressão
lide prlmelro ou segundo grau"
.. O texto resultou de acordo entre as lideranças, que, dl
ga-se de passagem, recebeu, em Plenárlo, a esmagadora unan1
mldade de 432. votos favoráv81S e nenhum contrárlo. verlflcan
do-se, apenas, duas abstenções,

Pela rejeição

EMENDA 2T00251-3
AUTDR CELSO DDURADO - PMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃQ

Art 190
!I _ a propn edade produt wa"
Supr 1mi r a expressão a propr i edade

produtiva .... do lnC1SO 11 do art 190.

PAREC~:veste_se o temâ versado na emenda em exame' de ,ne-
gável lmportáncla e opotumdade

Coglta-se da sJ,Jpressão das palavras uproprledade pro-
dutlva", que constltuem o inclso 11 do Art 190 do ProJeto

Intelr8 razão asslste ao 1lustre autor da proposta,
quando af1rma em sua conClsa e correta Just1f1cat1va "A

lnsuscetlbllldade lncondlcl0nal de desaproprlação das ter-
ras produtlvas invlabll,za o reordenamento agriár'lo do Pels"

Sempre buscamos o pOrito de equll ibr10 entre as oplnl'ões

PARECER
Pela r-e.je rcão , nos termos do parecer oferec rdo à emenda

2T00088-0

EMENDA 2T00254-8
AUTOR MOEMA SÃO THlAGO - PSDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO •

Supr tma-ae , no § 10 do Artlgo 40 do ProJeto
de ConstltulÇão 8, as express5es" autarqulas e
fundações püb 11cas , ou a88eme 1hadas ou
entre as de servldores dos Poderes Executlvo,
Leg,slat,vo e JUdlclárlo "

PARECER
A emenda propõe a supressão do parágrafo 10 do art 40,

com o argumento de que as eaulparaçôes SUCSSSlvas desorganl
zam a estrutura salar1al do Estado

Ora, o pr1nClplD da l50nomla deve abranger as autarQu1aS
e fundações publlcas porque estas entidades da admlnlstração
1ndlreta cu sempre estlveram adstrltas ao orçamento da adml
nlstração dlreta (o caso das autarqulas) ou vêem passando por
uma paulatina tlansformaçao conceptual (como E: o caso das
fundações públlcas) em vlrtude da sua sobrevivêncla deoendsr
quase exc 1us 1 'lamente de recursos cons 1gnados no orçamento pJ
bllCO

Sobre 1550, acrescente-se o fato altamente pOSltlVO de
a Const11:Ulnte ter deseJado cr18r condlções para a efe't1va
lnstauração de uma ordem que se refere em últlma 1nstãncla à
próprla lmplantacão do 81stema do mérlto no ser\" lÇO publ1co
nas três esferas da Feaeraçao

Por lSS0 mesmo o dlSPOSltlVO esta integrado com outros
afms da Seção II do Cao VII do t1tulo 111

Pela reJBlção

EMENDA 2TOD255-5
AUTOR MOEMA SÃO THlAGO - PSDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr'mlr no artigo 70, lnC1SO XXXIII :3
expressdo "salvo na condlçi3o de aprendlz"



3D PARECER
Optamos por manter no texto do Projeto de Constituição

o ino iso XXXI I I do art 70 Que proibe o trabalho notur
no, perigOso ou trisa lubr-e aos menores de dezo rto e de
qualquer trabalho a menores de quartoze anos, salvo na
condrção de aor-encn Z I ta 1 como aprovado no 10 turno de
votação da Const í tuirrte.

Por , eSQ, somos pe1areJe' ção da emenda

EMENDA 2TDD256-4
AUTOR MOEMA SÃO THIAGO - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Suprlmlr o ar t tco 54 e seus parágrafos 10 ..
20 e 30 do Ato das D'repca í ções Cona't t tuc iona i s
Trans 1tór 1as

PARECER
A emenda, Que propõe a supressão de parte do art. 54 do

Ato das DisposlçOes Constltuclonals Transltórlas, fica preju
d i cada em face de nosso parecer pe 1a aprovação das de números
2TDDD44-8, 2TDD5DD-8, 2TDD4i2-5 e 2TDD828-7, supr-ess tvas to
tals

Somos, po i s , pe 1a reje 'Cão

EMENDA 2TOD261-1
AUTOR EUNICE MICHILES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ae do Artlgo 14, parágrafo 10,
InC1SO I I, a a l inea "CIl

; que drz o segulnte
U os ma1ores de dezesse1s anos e menores de

dezorto anos"

PARECER
Pr-opõe o autor a supressão da a1 ines "c" do lnC1SO I! da

§ 10 do art 14, que permr te o voto f acu l tat rvo aos maior-es
de dezeese re anos e menores de dezo i to anos

Entenderam os ccnst rtutnres no prlmeiro turno, que o ,Jo
vem nessa rdade , dev rdo aos me-ros de comunicação e aos recur
sos da rrtf'ormação escrita, Já adquir-iu a rna'tur i dade necessa
r ia para exer-c ic to do voto

Dessa forma, achamos que o r-ef'er tdo dlSPOSltlVO deve ser
mant1do no segundo turno

Pela reJeição

EMENDA 2TOD258-1
AUTOR CARLOS CHIARELLI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00257-2
AUTOR CARLOS CHIARELLI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 207, inC1SO I I I
"111 _ após tr-inta anos, ao professor e, após

vinte e cinco anos, à professora, por efetivo
exercício de função de rnaqr s-tér-ro"

PARECER'
A Emenda. buscando essecur-ar- aos professores de ter

ce ir-o grau dir-e t to â aposerrtador ta após trlnta anos, se ho
mem, e, vinte e c rnco anos, se mulher, por efe t tvo exercício
de f'unção de maçl1stéri0, pretende r-e't u-ar-. da parte f' rna l do
item I I I do art 207 do ProJeto de Const 1tU1Ç!iO, a expressão
"de pr i me1ro ou secundo grau"

O texto resultou de acordo entre as 11derancas , acordo
esse que recebeu, em P1errar- i o , a esmagadora unan 1m1 dade de
432 votos favarávelS e nenhum corrtr-ér- ro , ver-tf' t cartdo-sse , ape
nas, duas abstenções

Pela reJe,ç!io

- PMDB
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2TOD263-7
AUTOR AURED MELLO
POR CONTRAD I çÃO

Suprima-se do parágrafo Onico do ar t 77 a
seguinte expressão

"que serão lntegrados por sete conse thevr-os ;"

PARECER
A f rrn de assegurar a unlformldade na ccmpos tção dos Trl-

buna i s de Contas dos Estados, somos pela manutenção do texto
do ProJeto B

A regra constante do Pr'o.jeto é salutar Se o Tribunal de
Contas da Um ão será composto de onze Mlnlstros. nada reco
menda que os Tr-rbuna ta dos Estados possam contar com mars de
sete membros

Pe la reJelçao

Subst 1 tua-se , no mctso I, a1 inéa "g", do
art 111 , a expressão "Procurador-Gera1 da
Repúb t rca" por "Advogado -Geral da Umão", ver-b i s

"g) as causas à sua Jurlsdlção, cu.ra evocação
def'er t r , a ped,do do Advogado_Geral da Umão,
quando ocorrer tmed i ato oer rco de grave lesão à
ordem, a saúde, a segurança ou as f 1nanças
púb 11cas , pera que ae.jarn suspensas os efe 1tos da
decrsão pr-of'er ida".

EMENDA 2TD0262-9
AUTOR EUNI CE MI CHI LES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

80do art11
7rt 80, inc rso I I

Supr trmr- o lnC1SO
lntegralmente

PARECER
O pr0P6sito da emenda em aná l ise é a supressão das ex-

oressees ",ninterruptos" e "exceto nas f'undacões" do art 22
do Ato das D1SposlçOes Cons't rtuc iona i s Tr-ans rtor-tas

Ê .rus't i f tcado o tempo de ser-v ice rrnrrter-r-uo'to para con-
cessão do benef rc ro , p01S pr'emra a const ãoc ra do servidor
De outra parte os servrdores das fundações foram excetua-
dos, porque assim qu i z o p lenár-ro da Assembléla Nac tona l
Cons t t tu trrte aoos demorada dt scussão no cr rme rro turno

Pela r-e.je i çêo

PARECER
A Emenda pretende sucr imu- o r-tem I I do art 80

ProJeto de Cons t t tu tção , que veda a cr i ação de rnai s de
Sindlcato, em Qualquer grau, r-eor-esenrar ivc de cateoor re
f,ssional ou econõmrca , na mesma base terrltorlal

A perrm asão para a cr i ação de mai s de um Slndlcato
19ual categorla, na mesma base terrltoria1, provocará,
sombra de duv rda , o enfr-aquec tmerrto dessas errt tcladea ,

Quanto essa p lur-a l tdade s indrca l acaba por eat tmu'lar a
1idade , a concor-renc ia e, até mesmo, o atrito entre
o que, ao mvés de uní-las, trará sér ioe preJuízos aos

teresses das ca'tenor-tas
Pela reJelção

EMENDA 2TOD259-9
AUTOR CARLOS CHI ARELLI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

"Art 22 das o rspos icõee Translt6rias
Art 22 sae esrave ts os atuais ser-vrcores

púb l i cos C1V1S da Umão, dos Estados, do Dlstnto
Federal e dos MunlcíploS, da aomrn s'tr-ação drr-e'ta
ou autarQU 1 ca , Que, na data da prornu1gação da
Const r tu tção , contem pelo menos c inco anos de
servlço pObl1CO "

do
um

pro-

de
sem

por
r-iva
elas,

ln-

PARECER
Pretende a presente or-ooos rcão scost t turr- no rnc iso I.

a 111'1ea g, do art 111 a expressão "Procurador-Gera1 da Re-
púb l tca" por "Advogado-Geral da Uru ão"

O ..Cl1SpDSJtlvO que oever ia ser ob.jeto de rnodr f roação fel
supr,mldo com a aprovação da Emenda 2TOi325/6

Pala preJudiclalldade

EMENPA 2T00264-5
AUTOR MAURO SAMPAIO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Suprima-se o lnC1SO V do § 30 do 2lrtlgo 53
oc Ato Das D1SPOS1Cl5eS ConstltuCl0nais e
'rr-ens i-tór-tes

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suor umr parte do

dlSPOSltlVO do ProJeto que i serrta os m rcro e pequenos ernpre-
sar-ros (no período de 28/02/B6 a 28/02/87) e os rmrrl s , pe-
quenos e mecios produtores ruralS (no per iodo de 28/02/86 a
31/12/87)' do pagamento da correção monetar ra sobre déb t toa
decorrentes.,de empr-ést trro concedrcos por bancos e lnstitul
cões financelras

Em v ir-tude de nosso aco thtrnerrto à Emenda 2T00638-1, Que
suprune O art 53, por Justlça e convern énc ia , a medlda sob
exame f rca preJudicada.

Pela prejudiclalldade

EMENDA 2TD0265-3
AUTOR MAURO SAMPAI O - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA: 2T0026D-2
AUTOR EUNICE MICHILES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,ma-se a 01tlma parte do "Caput" do
Artlg0 233, Que d,Z " e garantlndo-lhas o
dlrelto à vlda, mesmo na ocorrênC1B de doenças
fai:als"

PARECER
ObJetlva a Emenda alterar o art 233, caput, sntendéndo o

Autor que não e possível ao Estado garantlr o direlto à Vl
da das passoas 1dosas·

Entendemos Que a proposta nãêl deve ser acolh,da, pois o
fato de se manter a redação aprovada no 1 turno não exclul a
posslbllldaae de, na redaç';o flnal, ser adequado o pensamen
to do leglslador quanto á lnterrupção da vlda por métodos
artlf1Clals

Supr rma-ese as palavras "Legalmente" e "C1Vll
ou" do texto do paragrafo úmco do art ,go 20 do
Ato das d,spos,çôes constltuC1DnalS e
transltórlas, que passará a ter a segulnte
redação.

Art 20
§ Unlca - t: assegurado o exerC1ClO cumu1atlvo

de d01S cargos ou empregos prlvatlvoS de medlco
que esteJam sendo exercldos por médlco mll1tar na
Admlnlstraçao Públlca dlreta ou lndlreta

PARECER
Manda a emenda. suprlmlr "legalmente" e "C1Vl1 ou" do

art 20, parágrafo OnlCO do Ato das D1Spos,çi5es Const,tucio
nalS Transltorlas Coerentemente com o parecer dado a d1ver
sas emendas, a exemplo da de No 2TDD266-1, manlfestamo-nos
favoravelmente à prlmelra parte desta

Pela aprovação parclal



EMENDA, 2T00266-1
AUTOR MAURO SAMPAI O - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Ato das dt spos tções const rtucrcna is e
transltór18S, art 20. parágrafo urrico

Supnma-se a palavra "LEGALMENTE" do texto do
df spos i t ivo ac ima que passará a ter a seçurrrte
redação

Art 20
§ Ornco - E assegurado o Exercicl0 cumutat ivo

de d01S cargos ou empregos or rvat ivcs de MédlCO
que esre.ram sendo exer'c tdos por Medlcos C,vl1 ou
M1l rtar- na Adm1mstração Públ1ca d1reta ou
ind1reta

PARECER
Esta acumulação de cargas de médrco vem sendo comprova

da pela Admtru s'tr-acão , daí só ter sent rco o dtsoosrt ivo a
que se refere a emenda - ar t 20, paragrafo ün1CO do Ato das
Disposlções Const,i:ucl0nals Transitórlas - se excluída. a pa
lavra "legalmente" (as s i tuações pac t f i cas estão a tendtdas
pelo art 38 do ProJeto de Cons'turcão l

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T00267-0
AUTOR ALEXANDRE PUZYNA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnma- se do ar t , go 14 § 50 a expressão
"os Pr-eeevtos"

PARECER
Pretende o autor a reelelção de or-efe rtos . com a supres

são da excressao "05 Prefeltos", do § 50 do art 14
O mst í tuto da r'ee le t çêo não e da nossa tr-adrção repu-

b l icana , nem se adapta à "nossa rea l idaoe politlco-elelto-
ral"

Pela reje,ç1!o

EMENDA' 2T00268-8
AUTOR ALEXANDRE PUZYNA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr una-rse do ar t roo 14 paragrafo 70 , a
exor-essao

"e do pr-ef'e i to'

PARECER
Pretende o autor a r-ee le icão de pr-ef'e r tos , com a supres

sao da expressão "Os Pr-efe t tos '", do § 50 do art 14
O rnst r tuto aa reelelção não ê da nossa tradlção repu-

b l icana. nem se adapta a "nossa r'ea t tdade oo t i t rco-e Ie rtc-
ral"

Pela reJeição

EMENDA 2.T00269-6
AUTOR CARREL BENEVIDES - PTS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suor-una-se do artigo 10, lnC1S0 VI, a
expressão a conv 1vênc 1a pac 1f 1ca com a
human1 dade"

PARECER
A cr-coos icão v rsa a supressão do Inciso VI do art 10,

que me tu i entre os fundamentos da Repúbl1ca Peder'at tva do
Brasi 1 o da "ccnv tvénc ta pac t f vca com a humanldade Argumenta
seu nobre sobscr i tor que a matér ia .ra e trata.da. e com o
maior- r,gor t écrn co , nos Inc i sos VI e VI I do art 40, que
curoa dos pr-inc tp ios em que o Br-as i t fundamentará suas rela
ções trrternac tona-rs , no caso, os da solução oac rf rca das con
f l r tos e da defesa da paz

Parece-me que ass 1ste razão ao Const 1tu 1nte proponente da
emenda, Que com ela aperfeicoa o Pro..Jeto e l urrmando redundân
ela rneoutvoca

Pe1a aprovação

EMENDA 2T00270-0
AUTOR CARREL BENEV IDES - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supnma-se o parágrafo úru co do ar-t ico 22

PARECER
Procede a supressão proposta do pàr-acr-afo un1CO. porquan-

to tem o eee i to de transferlr aos Estados a cornoet énc ta 1e-
g1slatlva que é exc tus iva da Urnão Ademals, a proor ra cons
t t tu i ção dt sc rp t rna casos de compet ênc ra concorrente Isto
posto, o or-ece t to em aná l i se contr-ao rta as normas referentes
à compe t énc ra l eçn s lat t va da Uni ão e dos Estados, em par-t tcu
1ar, o caout do art 22 AqUllo que e exc'tus ivo não
cabe part 11har

Pe 1a apr-ovação

EMENDA 2T00271-8
AUTOR CARREL BENEVIDES - PTB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Subst 1tua-se no art 1go 30, I I I, a expressão
Htrlnta e um de Janelro" por" 10 de Janelro"

PARECER
Manifesto-me pela aprovação. nos termos do parecer ofere

c 1do à Emenda no 2T00003-1

EMENDA 2T00272-6
AUTOR CARREL BENEVIDES - PTB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇAO

Dê-se ao ar-r ico 70 , IV, a seçurrrte redação,
transformando-se em parágrafo sua parte f ma l :

IV _ satér io-mtrumo , f t xado em lei.
nacionalmente urn f rcado e per todf camerrte
reaJustado para a preservação do poder aou í s í t tvc ,
capaz de at endar às necess 1dadas bás i cas suas e de
sua famí l ra com

a) mor-ad ia ,
b) a 1 trnerrtacão ,
c) educação,
d) saúde,
e) lazer,
f) vestuário,
g) h1g1ene,
h) t r-anspor-te ,
1) or-ev rdénc ta 500181.
§ t vedada a v tricu l açêo ao valor do

sa f ér to-mtrnmc , ou a per tod rc rdade de seu
reaJustamento de qua lquer expressão monetári;::l

PARECER
A Emenda propõe nova r-edacão para. o r tem IV do art 70.

do ProJeto de Cons't r tu rcão , que assegura aos trabalhadores
dtr-erto ao sa lár ro rmrnrno , e, ao f'azé-To , estabelece, efe

t ivamerrte , um melhor ordenamento da ma'tér ra nele cr-evrata.
Pe 1a aprovação

EMENDA 2T00274-2
AUTOR MOZAR I LDD CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-eas i va
Supr-rmir- o ar-t rço 236, Titulo IX das

Dl ecos1 ções Gera, s

PARECER
A pr-o rb i cêc de a Urrrão assumtr- qualquer encargo f,nan-

ceiro decorrente da cr-vação de novo Estado atesta sobremane,
ra as rea is e ef'et ivas condições de emanc ipação po I ítica e
adm1nlstratlva da futura un idade f'eder-at rva Pela rejeição

EMENDA 2T00275-1
AUTOR MOZAR I LDO CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Supress1va
Supr-trm r todo o ar t icc 237, í Caput , lnC,SOS

e a t meas l , Titulos IX, das 01Spos1ções Gera1s

PARECER
Optamos por manter a redação do or-une ir-o turno de vota-

ção, entendendo que a mesma resultou de exauat ivas dlSCUS-
sões e do consenso das 11deranças partldarias da Assemoléia
Nac tona l Ccrrs t t-tu u-rte Pela re,Jelção

EMENDA 2T00276-9
AUTOR MOZARILDO CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supresslva
Suprlma-se O § 20 do artlg0 16, do Ato das

D1SPoslç5es Cons't rtuc rona i s e Tr-ans t rcr-tas

PARECER,
A emenda pretende suor irmr- o § 20 do ar t 16 das D1spo

s ições Transitonas que d i spõe sobre a mstaracso dos Estados
de Rora 1ma e do Amapá

Optamos por manter o dt spos i t tvo tal como aprovado no
10 turno de votação

Pela reJelção

EMENDA 2TOO2.77-7
AUTOR MOZAR I LDO CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se o parágrafo 30 do artlgo 16 do
Ato das SiSposlcões Constitucionais Tr-ans r tór-tas •

PARECER
A emenda pretende supr1m,r o § 30 do art 16 das D,spo-

s 1cães Trans i tór 1as que prevê a 1nd 1cação de nomes para os
cargos de Governador dos Estados de Rora ima e Amapá

Optamos por manter o texto tal como aprovado no 10 tur
no de votação

Pela reJe1ção

EMENDA 2T00278-5
AUTOR CID SABOIA DE CARVALHO - PMDB
SUPRcSSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do lnC1SO VI do artlQo. 70. das
Dl spos 1çôes Permanentes, as segu 1ntes expressões
" Salvo o dlSposto em Convenção ou acordo
colet1vo"

O lnC1SO VI do art 190 70 das D1Sposlcões
Permanentes passa a ter a segUlnte redação,

"VI _ Irredut,bl 1'dade do salárlo "

PARECER
Busca a emenda suprlmir do dlSPOSltlvO que assegura ao

traba1hador a 1rredut,b11idade de salárl0 a alternat1va "sa1
vo d 1 spos i t 1vo em convencão ou acordo co 1st 1vo"

Manifesto-me oor sua reJelção, uma vez que tal alternat1-

31



32
va, além de seu carater democr-át i co , tem a ver com o or-vnc'r 
pio do prestlg1amento da garant,a de emprego e de sua manu
tencão em conjuntur-as econorn cas desf'avor-áve i s I enfrentadas
pela Pais ou pela empresa empregadora.

EMENDA 2T00284-0
AUTOR TITO COSTA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Pe la re,Jelçi3.o

Suor-im ir-. no § 50 do artlgo 215 a palavra
"públ100" .

PARECER
A supressão da palavra "pObl 'co". no § 50 do art 215

contr-ar-ia os or u-c tp ios legal$ referentes ao salár ro-edu >

cacac

Ar-t 22 do Ato das D'i spoe t ções
Conat t tuc tona'rs Tr-ans i tór ras

suor ima-ae a expressão "exce-to nas
fundações"

- PMD8
PARECER PELA REJE1çÃO

EMENDA SUPRESS I VA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art,go 177, parágrafo

PARECER
A determmaç!io constante do § 30 , rn f' me , do art 117

consubst anc t a uma opção po 11t , ca da ANC, à cons i der-acão de
Que a elaboração ds llstas t r tp l tces para o prov tmerrto de
cargos destinados aos Juízes da magistratura tr-abalhista de
carr-e ir-a deve partir de Min15tros togados Que ostentem a Qa
r'arrt ta da v i ta l rc redade , presumidamente com total rndependêri
c ta de que o pr-ocedtrnerrto em v,gor, do qual par-t ro iparn ,gual
mente os Ministros claSslstas, nada ter revelado de desacon -
se 1hãve1 não i nva 1 1da a f6rmu 1a agora consa.grada, devendo
tr-aduzu- um aoer-fe rçoemerrto do processo de escolha ao Cr-1VO
da ANC

Pela r-e.je t ção

Supnma-se o parãgrafo 20 do art190 177, do
ProJeto de ccnst rruicac B.

PARECER
Optamos pela reJelção da emenda, em razão da par-ecer f a

verâvel a emendas of'er-ec rcías a esse mesmo ch spos t t tvo , as
cua i s pr-opõem a supressão da expressão "de cap r ta l nacional"

SUPRIMA-SE a parte f rrral do § 30 do ar-t ico
117 do Pr-o.ieto "B" de Conat t tu ição , ase tm
redlg1da "As 11stas trlpl1ces para o provunento
de cargos des't tnacos aos Juízes da maglstratura
tr-aba lb iata de car-r-eir-a deverão ser elaboradas
pelos m'in í s tr-os tocados e v rta l íC10S "

20.

EMENDA. 2TDD285-8
AUTOR TITO COSTA
SUPRESSIVA

Substituir, no Ti tuto das D,sqOSlçl3es Gera,s
e Transltórlasa, no ar t rço 2.2., as palavras "na
data da promulgação deste Conat t-tu ição". pelas
palavras "até a data da promulgação desta
Const1tulÇãO"

Passara seu texto a ter a segulnte redação
"Art 45 São astave is os atua is serv rdor-es
púb l rcoa C1V'S da Urn ão , dos Estados, do O,stnto
Federal e dos Mun1cípl0S, da aomrn str-acão d t r-e'ta
ou au'tàr-qurna , que até a data da promulgação desta
Constitulçi§.o, contem, pelo menos, c rnco anos de
serviço púb l ico mtrrter-ructc exceto nas
fundações. "

PARECER
A presente emenda pretende sanar corrtr-acn cãc de t moua

gemo compat,bl1 tzando a redação do art 22 do Ato des D,S
POS1SÇ6eS Const i tuo iooars Tr-ans t tor tas com o art 21 do mes
mo Ato.

Pe1a aprovação.

EMENDA 2TD0285-6
AUTOR I BERE FERRE I RA - PFL
POR CONTRADI çÃO PARECER PELA APROV AÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PTB
PARECER PELA REJEI çÃO

TITULO VlI I
DA ORDEM SOCIAL
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
Art 2i5. § 50

TITULO VII I
DA ORDEM soeI AL
DA EDUCAÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO
Art 216, § 10

SUprllnlr no § 10 do art 216 as expr-easões
"para o ens ino fundamental e médro" e "quando
houver falta de vagas e cursos regulares da rede
pub l rca na jocaj ioace da res1dénc1a do educanda,
f i cando O poder pOb11co obr- 1gado a 1nvest 1 r
pr-ror t t ar i arne-rt e na expansão de sua rede na
'loca'l tctade"

PARECER
A emenda em ané l rse pretende suprimlr a expressão "ex

ceto nas fundações" da parte fmal do Ato das Dj spos i çõea
Cons't t tuc rona t s Transitór,as O texto or rundo de. orune rra
dtacuasão , ao tratar da es-tab r I idade excepc iona l i zou as ser-:
v toor-es das fundações Optamos por manter a oec i sãc do ple
nar-ro da Asseno lé ia Nac tona l const i tu-rrte

Pela reJeiç!io

EMENDA 2TDD279-3

~~~~~SS~e~L FERRAZ

PARECER
O autor pretende supnmH' parte do § 10 do art 216.

no que concerne à dest 1nação da bo 1sas de estudo.
A matcr ia fo' amplamente cn scut ica durante os trabalhos

da Assembléla Nac10nal ccnst rtuirrte , prevalecendo a redação
que ora se encontra no texto

Pela re,Jelção

EMENDA 2TDD28D-7
AUTOR FERES NADER
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00281-5
AUTOR AUREO MELLO
SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESS1VA PARCIAL DE EXPRESSÃO DO §
10 DO ARTIGO 131 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO "B"
(Redação Para o 20 Turno), a flm de suprlmlr a
expressa0" Constltuição do Estada, sendo a "

EMENDA 2TOD282-3
AUTOR ROBSON MARINHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA PARCIALMENTE SUPRESSIVA DE EXPRESSÃO
DO ARTIGO i32 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO "B"
(redação para o 2.0 Turno), a f trn de suor tmtr' a
expressão" de entranc,a espec ta l "

PARECER
ContraI""1amente às razOes de Que se socorre a Emenda

proposta, aflgura-se contraproducente que a matér18 da
competência .Jur1sdlclDnal dos Tr1bunals se.]a retlrada do
texto constltuclonal, para flcar no sabor da leglslação
or-dlnarla e (:Iass'vel de modlflcaç5es para atender s1tuações
conJunturals O poder da ,Jurlsdlção afeta dlreta, lmediata e
substanclalmente o elenco de dlreltos e garantlas lndlVl-
dua 1s, cUJa tute la não pode estar senda alva de alterações
eplsódlcas ou perlódlcas, contrastando com a establ11dade
das re 1açl3es que advem da Le, Malor

Pela reJeição

PARECER
A pr-ev í são cont ida no "capu't " do art 132, em sua r-eda

cão atual, no sent irío de que, nar-a drr-imrr- questõea ecr-ar rae •
fossem des rçnados "Julzes de errtr-ànc ia escec-re t ' 19narou a
realidade f'at tca e legal presente na quase totat ioade dos
Estados, CUJas lels da organlz:ação JUdlclár1a não contemplam
cn ta categorla judlciár-la Ass im, promulgada a nova Carta,
longo tempo demandar ra a rnst r-tuc tona t t zacão da Just1ça
Agràr18 de primeiro grau, até Que os Estados adaptassem suas
carreiras JUdlclals a s t tuação vertente da Le i Malor. Dal
o acerto e a procedênc18 que embasam a provldéncia co l tmada
pela Emenda em apreço, sem preJuízo ao comando normat ivo
constante do "oaou't " do art. 132

Pe 1a aprovação

PARECER
Pretende o autor amol iar a f'a i xa de inelegib,l,dade dos

par-entes consanguíneos ou aflns, com a supressão da expressão
do § 70 do art 14. " que tenham exer-c-eo rnai s da metade do
mandato "

A 't endênc r a do n-r-e t ro 8onst1tuclonal moderno é pela re
duçâo dos casos de lneleglbl 1ldade

Pela reJe1Cão

EMENDA 2.TD02.87-4
AUTOR I SERE FERREI RA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2.T00288-2
AUTOR MAURIcIO CAMPOS - PFL
POR CONTRADIÇAO PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnmlr do parãgrafo 70 do art 190 14.
Capitulo IV, T,tulo I I, "Dos D,reHos e Garantias
Fundamerrta i sv, a expr-easão • If •• que tenham
exercido rnar s da metade do mandato"

Passando seu texto a ter a seçurrrte redação
"§ 70 Ressalvados os que Jã exercem mandato

e Iet ivovsão f ne teç tve i a para qualquer cargo, 110
t err-t tór-to de ,Jur1sdlção do -t r-tuler-, o cónJuga e
os parentes por- consançu rn t dade ou af m t daoe , até
D sBQundo grau, ou por adoção, do Presldente da
Repub l rca , do Governador de Estado e do D,str,to
Federal e do Pr-ef'e rto'

Emenda de Contrad,ção

~~~~~~~~1VOaEme~~~~~~s:~t 1~~' Ido"b"óroprlo
Trlbunal" .

PARECER
A provldêncla co11mada na Emenda em tela V1sa a sanar a

dupllcloade eaU1Voca presente no art 108, I, I d", e art
111, I, "b", ~uanto a competéncla para processar e julgar o
mandado de segurança, ~ "habeas data" e o mandado de lnJuncào
contra atos do S\Jperlor Trlbunal de Justlça

Ocorre que a correção, em boa hora 1embrada, deve ser
fe1ta no texto do art 108 e não no do art 111, a flm de
preservar o estatuldo no lnC1SO I I. a1 inea "a", do cltado
art 108. ou seJa, a competêncla do STF para Julgar. em re-

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00283-1
AUTOR. TI TO COSTA
SUPRESSIVA



cursos or-dmar- rcs , aquelas ma-ter-ras or ime u-amerrte dec id'idas
no ámbi to dos Tr-tbuna i s Super ror-es , entre os quais se rriser-e
o STJ

Destarte. a err-crua sera ex t rrpada atraves da emenda
-espec tf i camerrte voltada ao art 108, I, "d" para sucr-nmr a
expressão" do sucer-ror- Tr tbuna l ae Just1ça"

Pela reJe1ção

EMENDA 2T00289-1
AUTOR ÁLVARO PACHECO - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
A Emenda. buscando assegurar aos professores de ter-

ce ir-o grau drr-erto a aocserrtador-i a após tr irrta anos. se ho
mem, a, v rrrte e c i nco anos, se mulher, por ef'et i vo exerc ic tc
de função de rnaç i ater ro , pretende retlrar, da parte f' ma l do
1tem I I I do ert 207 do Projeto de Const 1tu 1 ção , a expressão
"de pr 1me1ro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as 1lderanças, acordo
esse que recebeu, em P'lenár ro , a esmagadora unammrdade de
432 votos f'avor-ave rs e nenhum ccrrtrar tc. ver-i f icando-se , ape
nas, duas abstenções

Pela reJ81cão

33

Emenda de Correção de L 1nguagem
D1SPOSltWO Emendedo ert 108, I "Q"

Subs't t tu'tr- a palavra "representações" pela
expressão "ações drr-etas de
1nconst vtucvonat idade"

PARECER
Ob.je t i va a Emenda a substltU1Ção fundada no ob.je't tvo de

correção de 11nguagem, por erro mam fes'to a cor-r-rcnr-. da ex
pressão "representações" por "ações drr-etas de -mccnst r-tuc ro-'
na l rdade", constante na alínea "Q", do i-tem I. do art 108,
Que estabe1ece a competênc 1a do Supremo Tr 1buna 1 Federa 1 para
processar e ,Julgar "ped rdo de medrda cautelar "Que, segun
do o nobre pr-oponerrte da Emenda, há de se referlr a "ações d i
retas ae mconst i tuc ionat icade". a que cabe o mesmo Supremo
Tr tbuna l Federal processar e julgar or-ro tnar-ramerrre" ( ar-t
108, I, "e")

Tem razão a nobre Autor da Emenda E equívoca a referên
c ia , no dlSPOSlt1VO sob proposta de modi f i cação , as "repre
sentaç6es of'er-ec rdas pelo Procurador-Geral da RepuD1ica":
Quando é ev rderrt e que os pedrdos de rnedi da cautelar são ca
bíveis nas "ações drr-e'tas de inconst t tuc tona l idade"

Pe 1a aprovação da Emenda é o nosso parecer

EMENDA 2T00294-7
AUTOR, HILÁRIO 8RAUN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇ./iQ

Supr trna-rse , por rrrte tr-o , o ar-t rcc 63 das
D'i sposições Tr-ans t tor-raa do oroaeto de
Constltu1Ção "B"

PARECER
O art 63 das 01Sposlcões Tr-aos i-tór-a i s , que a emenda

trrterrte errad1car, procura adequar - ate que a 1e1 dlSPO-
nha sobre a descentra1lzação. com dec i são urnca de cada es
fera de governo das ações e ser-v ices púb11COS de saúde, S1S
tema unrco (ar-r 203, I) - a arrecadação de. no mirrtmo , c inco
déc imos per-cerrtua i s da a l toucta da contr-ibu rção de que tratam
os dtp lomas a11 enumerados, percentual este que passa a rn
tegrar a r-ece i t a da Segurldade Soc i a l , ressalvado, no exe-i
C1Cl0 de 1988, os comoronn ssos assumicíos com programas e
or-o.ietos em andamento

Faz-se necessar-rc manter tais recursos na área da seguri-
dade soc ra'l Sem eles. o s i s tema sofrer1a - sem dúv tca - um
forte abalo com graves or-e.iutzoe para todos os trabalhadores

Pela reJelcão

No art1go 2.11. VI I, supr1ma-se "prestação do
ens 1no ragu 1ar na 1í noua portuguesa" mantendo-se o
restante, com as natur-a t s correções de redação

EMENDA 2T00290-4
AUTOR ÁLVARO VALLE
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEI CÃO- PL

EMENDA 2T00295-5
AUTOR R08ERTO FREI RE - PC8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

D1SPOSll:1VO Emendado _ Art 211. VI
Suor-ima -se o 1nC1SQ VI do ar-t 211

PARECER
A emenda sucr rme , no art 211, VII a expressão "presta

Cão da ensino regular na língua portuguesa", sob a alegação
de que o d1SPOS1t1VO repete ant iça deterrnmacão conett tu mte .
de tempos em que se remia a formação de QU1StOS r-ac ia i s no
País

As razões vnvocadas pelo autor não conf rçuram mot ivo SU
f tc rerrte para o acatamento da proposta

Pela reJelcão

PARECER
O ens ino r-el rç ioso . pr-ev t s'to no 1nC150 VI do art 211 co

mo d'\sclpl,na de matr-Ycu l a f acu l t at vva nos horárl0S ncr-rnavs
das escolas púb l i oa de ens tno fundamental, não slgnlflca prl
v i l ec io de um credo em. de tr rmerrto de outros

A t tberoade re11Ql0sa, ass iro como a de pensamento, são
derrocr-et rcemerrte r-aspe i t aoas , tanto pela poas rb r l rdade de a
escola oferecer ens mamerrtos a adeptos de credos d t f'er-errtes ,
quanto pela faculdade onc tona l de rnat r rcu Ia na d t sc ro l ina

Pe 1a r-e.ie 1Cão da emenda

EMENDA 2T00291-2
AUTOR ÁLVARO VALLE
SUPRESSIVA

- PL
PARECER PELA REdEICÃO

EMENDA 2T00296-3
AUTOR VALMIR CAMPELO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se no art 50, XVI, a expressão
"ex tç ive l prêvlo aV1S0 à autor rcede''

Supr 1ma-se no caput do arr 30 a expressão "e
aprovada por d018 terços dos membros da Câmara
Mun1c1pal"

PARECER
Trata-se de emenda propondo a suoressão da expressão "e

aprovada por d01S terços dos membros da Câmara MunlC1pa,1" ,
constante do art 30 do ProJeto

Argumenta o autor que tal "quorum", alem de dif1cultar
sobr-emane rr-a a aprovação das 1818 orgân1Cas muruc ipa i s , $1g 
ru f rca que, na pr-àt rca , um terço dos vereadores terão o d t-'
re vto de veto, c,rcunstãnc'a que emperrara compoS1ções Dol1 
t rcas

Parece-me Que o "quorum" de dc i s terços é, de fato, ex
ceSS1VO. e que o rdea l ser ra o da maior ia absoluta, adotado
para os trabalhos const rtu irrtes

A supressão da expressão, contudo, não cor-r ice o proble-
ma, antes o agrava, p015 abre ocor-turucade à aprovação de
Ie rs or-çàn t cas munic1pa1s por maror- ta s irro'tes

Pe 1a reJ81 çâo da prODOSl1 cão
Dlspasltlvo Emendado Totu lo V
Capitulo n r
Art 150
Paragrefo 50
Supr rma-rse do § 50 do ar t rçc 150, do

projeto de Const r-tu tcão aprovado em or tme ir-o
turno, os segu 1ntes termos

Execução De"

PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pela reJ81ção, nos termos da Emenda 2T00219-0

EMENDA 2T00297-1
AUTOR JORGE LE!TE
SUPRESSIVA

Supr,me-se do roc i so VIII, do Art 23,
Cepitulo I I, Tr tu lo II I, Da Orgemzação do Estedo,
do ProJeto de Const 1tu 1ção (B), a expressão
or-çarn zar-"

O dlSPOS1tlVO que se pretende ver alterado
passa a ter a Segu1nte redaç2ío

"Art 23 - I.:. comoe'ténc ia comum da Uni ão , dos
Estados, do D1str1to Federal e dos Munlcípl0S

VI I I fomenter e produção egropecúarl a e o
abastec irnentc at imentar "

- PL
PARECER PELA REJEICÃO

EMENDA, 2T00292- 1
AUTOR ÁLVARO VALLE
SUPRESSIVA

PAR~CER

SUPRIMIR o Artlgo 64 e seu parágrafo. do
ProJeto de ConstltulÇâo "8",

PAR~CER

Pe la r e.je i ção , nos termos do par-ecer- a emenda
2T00109-6

PARECER
Busca a emenda dlspensar o exerC1C10 do d1relto de reun1

ãO,em locais abertos ao púb11CO, de prevlO aV1SO a autorldade
com;:>etente. sob o argumento de que tal requ1S1tO enseJara o
arbitrlD po11c1al Parece-me que, em beneflclo da propr1a so
c1edade, a preVla comun1cação se 1mpôe, para que a autorldade
competente possa adotar as medldas lnd1Spe.,sáve1s à segurança
do local onde se dara a reun1ão

Ademals, o dlSpos1tlVO quest10nado só abre uma alternat1
va para qUB autorldade pollclal 1mpessa o exerC1cio do dlrei
to de reunlão, se.]a aquela em que tenha conheClmento preVl0
de outra marcada para o mesmo local, data e horar10

Ante o exposto, op,no pele reJelção

EMENDA 2T00298-0
AUTOR MARIA DE LOURDES ABADIA
SUPRESSIVA PARECER RETIRADA

- PSD8

número

EMENDA 2T00293-9
AUTOR. ÁLVARO VALLE
SUPRESSIVA

- PL
PARECER PELA R~JEICÃO

EMENDA 2T00299-8
AUTOR MAR I A DE LOURDES ABADI A - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr1ma-se no art 207, 1r I, a expressão "d-=
pr 1mei ro ou segundo gl""au"

SUPilIMIR no Art,go 207 III do Projeto "B",
as palavras 'de prTme1ro ou segl.Jndo graus"



EMENDA 2T00303-0
AUTOR ERALDO TRINDADE - PFL
POR ERRO PARECER PELA APRDVAÇÃO

SUPRIMIR do parágrafo 10 , do ar-t ico 113 do
ProJeto d,e Cone t r tu rção (8) a expressão "Em todos
os casos"

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃD

- PFL
PARECER PELA REJEI czo

EMENDA 2T00309-9
AUTOR JOÃO MENEZ1:S
SUPRESSIVA

EMENDA 2T003D8-1
AUTOR JOÃO MENEZES
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00307-2
AUTOR JESSÉ FREI RE
SUPRESSIVA

PARECER.
a afastamento da trabalho sem preJuizo do sa'lár io , per

um dia, na caso de nasc imerrto de fl lho, na decorrer da pr-r-'
meir-a semana, é drr'e i to Já or-evisto em Ie i

Por outro 1ado, não nos par-ece necessar- 1o, na maor 1a dos
casos, que o genltor se afaste durante o r to dras , cabeooo à
le1 prever as d,ferentes h ipóteses e a duração que a 'l i cença
oater-rn dade deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos Que o mcf so XIX do art 70.
deve ter suprimidos os termos "de alto d iaa". "mesmos" e "do
mci so arrter-rcr , aos que preencham os r-equr s t tos". mas não
cabe a supressão "j n totum ll

Pela rejeição

SUPRIMA-SE do InC1SO I, do Art 57, do
~~08:~~t~~"constltu1caO a expressão' "de Prefe,to

SUPRIMA-SE do Art 70, o r tem XIX.

SUPRIMIR "TODO O TEXTD", do mciso XIV, do
artigo 70, do ProJeto de Cons't i tu tção "8"
(Cao rtu lo n . Título r n

PARECER
A Emenda pretende supr trmr- o item XIV do art 70 do

Projeto de Ccns't t tu tção , que assegura aos trabalhadores
urbanos e r-ur-a-i e d t r-e-rto ê. Jornada màx tma de seis horas
para o trabalho r-eaj i secío em turnos rrurrter-r-uatos de re
vezamento

Não há como se aprovar a presente Emenda, porquanto
a mater ia constante do d t spos t t tvo Que se almeja suor-r
mlr resultou de acordo entre as I ider-anças

Pela r-e.je t ção

EMENDA 2T00305-4
AUTDR JESSÉ FREI RE
SUPRESSIVA

produtivo da economia
Não é cert merrte , portanto, de ixar- de mencionar 1"'0 texto

const rtuc tona l a necessidade de cr iar- mecarn srnos ms't í tuc io
naf s Que perrm t arn superar esta grave di stor-cão

Pela reJelçi!io

SUPRIMIR a expressão "DE CAPITAL NACIONAL",
ao parágrafo 10 , do Artigo 182, do Capítulo I, do
Título VI I, do ProJeto' de Cons't rtu tçãc "B"

PARECER
" Segundo o art. 182, § 10 , do Projeto de Const,tuição B,
a pescursa e a lavra de recursos mrrier-a i s e o aorove rta-

menta dos potenclais a Que se refere o "caput " deste ar t rcc
somente poderão ser efetuados mediarrte autor-rzação ou conces
são da Unrão , no irrter-ease nac iona'l , por brasi le tr-os ou
empresa br-as r le tr-a de capital nacrena1 , na forma da lei, Que
regulará as condições esoec'te tcas quando estas at tv idades se
desenvolverem em faixa de frontelra ou terras ind'ÍQsnas"

A emenda crooõe que se suprima do dispositivo a expres
são lide cap r ta l nacronaj "

Entendemos que o teor do art 177 e o rrrter-esae nac tona l
recomendam a manutenção da expr-essão foca 1 i zada

Pela reJe,ç~o da Emenda

- PSDB

- PMDB
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00302-1
AUTOR MICHEL TEMER
SUPRESSIVA

SUPRIMIR a expressão "os Prefeltos" do ar-t ico
140 , § 50 , do ProJeto de Const,tu,ção (B)

PARECER
Pretende o autor a r-ee te i ção de pr-ef'e r-toe , com a supres

são da expressão "Os Prefeltos", do § 50 do ar-t 14
O tnat r tuto da r-ee le tção não é da nossa tradição repu-

~~~s:ana. nem se adapta à "nossa r ea l tdade po'l t t rco-e le i to-

Pela re.ie icao

EMENDA 2TD030 1-3
AUTOR MICHEL TEMER
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00300-6
AUTOR MARIA DE LOURDES ABADIA
SUPRESSIVA PARECER RETIRADA

SUPRIMIR o inc tso I, do Artlgo 95 do Projeto
de Conat t turcão "B"

Dê-se ao art 74 do Ato das D1Sposlc6es
Const,tuiclonalS 'rr-ans-rtcr-vas a seguinte recacac

Art 74 A Un1ão demarcará, no prazo de
cinco anos a par-t ir- da promulgação da Cons t tu ição ,
as terras indígenas a inca não demarcadas

PARECER
A sugestão proposta merece aco'lh tda ,
Pe1a aprovação

PARECER

PARECER
Ob.jat t va a emenda apresentada supressão da 11sta tr i p1,-

ce , no caso de membros dos Tr rbuna i s Reglonals Feder-aj s A
regra formulada eo l rca-se. contudo, apenas ao caso de vagas a
serem prov tcías por advogados ou membros do Mu-n s'ter-ro Públ,
co, pelo cr r ter io do mer-ec imerrto , ,Já que as vagas oeer macías
a ..Julzes têm regra próor ta de .provlmento. expressa no mesmo
ar t tco , tnc i so II

Em função do mandato confer ico ao Relator na sessão ple-

nária da Assemb1éla Nac tona l Const rturrrte de 06 de abr t l de
1988 (cf Mapa Demanstratlvo da Matérla Aprovada em Pr-rme rr-o
Turno, p 77) e com o subs tdro das emendas 2T00832-5 e 2T00704
-3, f rca dada a secumte redação ao ar t 113, § 10

UNo caso de advogado ou membro do M,nlstérl0 Púb l too , a
nomeação será pr-ecedroa de e l abor-ação de l i s'ta t r-tp l rce pelo
Tr tbuna l , na forma da Conat t'tu ição"

PARECER'
A Emenda, buscando assegurar aos professores de ter-

ce ir-o grau dlrelto à apcserrtador-ra após trinta anos, se ho
mem, a, v irrte e cinco anos, se mulher, por ef'et tvo exercício
de função de maçn stér10 , pretende retirar, da parte f ma t do
~ tem I li do art 207 do Projeto de Const 1 tu 1 ção , a expr-essão
de cr tme rro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as l1deranças, que, d,
ga-se de passagem, recebeu, em Plenário, a esmagadora unarri-:
rruoade de 432 votos favoráv81s e nenhum contr-ar-ro , ver,f1can
do-se I apenas I duas abstenções

Pela rejeição

34

EMENDA 2T00305-6
AUTOR JESSE FREI RE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SUPRIMIR "TODO O TEXTO, do PARÁGRAFO 30 do
art,go 197 do Capítulo IV, do Titulo VI I, do
ProJeto de Constltulção "8"

PARECER'
A crescente e 1evaçê.o das taxas de Juros rea1s prat i cadas

pelo slstema flnance~ro tem preJUdlCado sensivelmente O setor

SUPRIMIR "TODO O TEXTO", do lnC1SO XIX, do
ar-t ico 70 , do Capítulo lI, do Título l l , do
Projeto de Ccns't rtu ição "B"

PARECER.
O afastamento do trabalho sem preJuízo do sa Iár ro , por

um d i a , no caso de nasc imerrto de f t Iho , no decorrer da or r
meir-a semana, é d r r-e t to Já prevlsto em Ie t

Por outro lado, não nos parece neceseár ro , na maioria
dos casos, que o gen1tor se afaste durante o rto d ias , cabendo
á l e i prever as dlferentes hipóteses e a dur-ação que a l rcen-

ça paternldade deve ter em cada caso
Pelo exposto, entendemos que do tr-c i so XIX do art 70

devem ser supr-trm dos os termos "de o i to d i as" "mesmos" e
"do lnC1SO arrter-ror-, aos Que preencham os req~ls1tos", mas
rtão cabe a supr-easão "1 n totum"

Pela reJelçSo

PARECER
Tem em v rs'ta a Emenda, à semelhança da de no. 234-3,

~e~~~r~~sg~Pit~~ r-rem 1 do art 57, da expressa0 "de Pre-

A Emenda ê de ser ace i ta com fundamento nas mesmas ra-
zões por nós exped i das ao ense.ic da aprec 1ação da Emenda
supra-apontada, a Que demos parecer pela aprovação

Assim, o nosso parecer é pe la apr-ovação da Emenda

PARECER

Just 1~~~6~~~; 1~~~:r~~~7.'vação da emenda, nos termos de sua

"Com a suor-essão proposta, estaremos garantlndo tratamanto
preferenc1al às empresas brasl1elras. na aquls1ção de bens e
servlCos pelo poder públlCO
Este é o esp1r,to que norte,a o "8uy Amerlcn Act", Utl 1lzado
como argumento pe 1o Sr Re1ator Quando deu parecer favoráve1
à emenda que resultou no refer-ldo parágrafo
A emenda apresentada e aprovada se referla ao texto da Siste-
matlzação, que não tlnha a flgura da empresa brasllelra de
cap,tal naCl ona 1 , malS Slm a flgura da empresa naclonal que
levou várlos Constltuintes a se enganarBm~ ,dent,flcando a
~~~~~~~on~~l~~~ir~~ a empresa braSllelr'a do texto do Subs-

Se mant 1 do o texto do atua1 ProJeto, estaremos 1evando à 1n
solvênCla uma série de empresas Que aqul se lnstalaram ao

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃD

SUPR I R a parte f ma 1 do parágrafo 20 do
177, Que diz "DE CAPITAL NACIONAL"Art

EMENDA 2T00310-2
AUTOR. JDSÉ GERALDO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00304-8
AUTOR JESSIÕ FREIRE
SUPRESSIVA



Suprimir a parte f rna l da al inea "a" do
mC1SO XXIX do art 70, que d i z "PARA O
TRABALHADOR URBANO" e toda a a1 ínea "b" do mesmo
1nC150, para comaat íb i l i zação

longo de décadas, murtas delas atendendo a convrte do Governo
bras t leu-o. para par-t ic ipar-em do nosso desenvo l v tmerrto e con
tr ibutr-em dec i s ivamerrte para o progrma de subs't t tu ição das
importações
Essas empresas co 1aboraram dec 1 S 1 vamente para a nossa 1nde-
penoência em relação às importações, tornando possivel os
saldos pos t t ivos de nossa balança ccmer-c ia t , gerando riqueza
em solo bras 1 1e 1 ro e cr 1ando um enorme número de empresas
Cons tcíer-anoo o elevado grau de es'tat rzação de nossa economia,
o mercado controlado pelo poder púb l ico em de'terrmnados seg
mentos, como o dos bens de cap i t a l ou de máoumas pesadas ,
é superior a 50% do mercado brasllelro, o que slgnlflCa pra 
ticamente a l i.jar- as empresas, que não secern de cap rta l nacio

na 1, de ma1s da metade do nosso mercado
Além do especto ét i co dessa rece 1 ção , do enorme cont 1nçerrte
de mão de obra qua 1 i f i cada que será desempregada com suas
graves repercucões SOC181S, estaremos es't rmulando a mef icr

enc ta e a queda de oua l rdade das produtos f abr tcadce pelas
empresas br-as r te ir-as de capital nacrona l , com grave preJU1Z0
para nossa econOmia
A supressão que estamos propondo e l tmrnna um ver-dade ir-o car
tór-io criado e proteJe a economa nac iona l de concorrência
da empresa estrange1ra, que, em 19ualdade de condiçães, pode
r ra sufocar o parque tndus'tr ta l br-as i Ie tr-o"

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TD03 i i - i
AUTDR JOSÉ GERALDD
SUPRESSIVA

PARECER,
Pe1a apr-ovação. nos termos. porém. da redação

através da Emenda 1i i i-3
proposta

EMENDA' 2T003 i 6-1
AUTOR FEL! PE CHE!DDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se a expressão "do trabalhador"
cont roa na parte f rna ] do texto do inC1S0 I I do
art 205 do cro.reto de Cons t r tu rção "6"

PARECER'
1 ~ or-ooüs rto da emenda em exame sucr tmtr- expressÃo do
1nc 1so lIdo art 205 do ProJeto, por entender o Autor que
as ações a 11 cont 1das deverão ser. ap 11cadas gener 1camente e
não apenas aos trabalhadores

Entendemos que carece de fundamento a rru c tat tva do i-
lustre Const t tu trrte , P01S a assratenc ia à saude é dest mada

a todos os c i dadãos , e o referido lnC180 1I pretende dar ,JUS
t rf rcaoa ênfase à asslstência ao trabalhador, que ê onde há
grande rlSCO de dr sserntnação de doenças

Pe1o exposto, somos pe 1a r eae 1ção

EMENDA 2T00317-0
AUTOR FEL!PE CHEI DDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA PARCIAL REF INCISO LXXXIV
DO ARTIGO 50 DO PROJETO DE CONSTITUIçÃO "B"
(r-edacãc para o 20 Turno), SUPRIMINDO-SE DELE A
LOCUÇÃO FINAL," f i cando o autor, salvo
comprovada má-fé, t serrto de custas ,Judlc1ais e do
ónus da sucumbênci a "

PARECER
Sou pe 1a r-eoe 1çãc da emenda, Já que a parte que se pre

tende suprmur do 1nC1SO LXXIV do art 50. consf i tu t atr ibu

to tnd i epenséve l à afirmação da ação popular como mstr-umcn
to de controle de moral1dada e de correção das at iv tdades da
Adnun t s tr-ação Púb l i ca por todos os c'idadãos

SUPRIMIR A PARTE FINAL DO INCISO 111" DO ARTIGO
98, QUE DIZ

"E A CLASSE DE ORIGEM"
Supr tmtr- do art 207 _ 1n01S0 I I I, os termas

"de pr-tme ir-o ou segundo grau "

EMENDA 2TDD312-9
AUTOR JOSÉ GERALDO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA 2T00318-8
AUTOR ATILA L!RA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER:
Tendo em v rs'ta aprofundadas razões expend'i das pelo autor

da Emenda no 2TO1059-1. que nos convenceu da supressão da
parte f ina l do i tem III do art 98, na qual se compreende a
presente proposta, somos pelo aco lrnmerrto par-c ra l desta emen
da

PARECER
A Emenda, buscando assegurar aos professares de ter-

ce ir-o grau d i r-e t to a aposerrtador ta após tr mta anos, se ho-
mem, e, virrte e c mco anos, se mulher, por ef'et ivo exerC1C10
de função de maciater to , pretende r-et rr-ar . da parte f' ma l do
1tem I I I do ar-t 207 do Projeto de const : tu 1ção , a expressão
"de or-une ir-o ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as 11de ranças , acordo
esse que recebeu, em Plenar1o, a esmagadora unarumrdace de

432 votos f'avor-áve i s e nenhum corrtrar io , ver lf rcandc-se , ape
nas, duas abstenções

Pela re,Je1ção.

Supr tmtr- do art 187 parágrafo 40 a
expressão "nos termos da te i federal "

PARECER
Pretende o i lustre Autor suor-irmr- expressão do §40 do

ar-t i ço 187, ob.ret tvando facultar ao poder púb l ico rnurn cipa l

o d1re1to de elaborar o seu plano diretor, sem suoor-d inacão
á esfera federa 1

Entendemos que a medida deve ser aprovada porque o ar-
t rço 31, 1nOlSO VIII, estabelecer comoetenc ia do munrc í p ro

para promover o seu ordenamento terr 1tor-r a 1
Pela r-e.ie roão

EMENDA 2T003i3-7
AUTOR I RAPUAN COSTA JONIOR - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROV AÇÃO

sucr-rma-se a expressão "de caprta l nacrona l "
cont rda no § 20 do ar-t i oo i77, do Pr-o.jeto de
Const 1tu 1çâo

PARECER
Pe1a aprovação nos termos do parecer à emenda no

2tOD310-2

EMENDA 2T003 i 4-5
AUTOR FEL! PE CHE!DDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T003 i 9-6
AUTDR ATI LA L! RA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-rma-se o § 70 do art 14 do ProJeto de
Gonst t tu rção "B"

PARECER
A emenda pretende rI!tlrar do texto conat rtuc tona'l a tne 

leg1b111dada por parentesco, com a supressão do §70 do art
14

A rrte'leqf b t l rdade por parentesco deve ser mant ioa para
evitar ou unpedrr- que chefes de execut ivos exerçam -m
f' luénc ta po l t r ica capaz de garantir a e le tção de seus faml
't rar-es

Pela r'e.re tcãc

EMENDA 2T003 i 5-3
AUTOR FEL! PE CHE!DDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr innr- a parte f tna l do mC1SO Xl, do ar t
38, do Projeto 118". aSS1m red1Q1da "Observados,
como t rmr-tee máximos e no âmbito dos r-espect ivos

Poderes, 05 valores per-ceb ioos como remuneração,
em espécie, a Qualquer titulo, por membros do
Congresso Nac iona 1 , Mln1stros do Supremo Tr ibuna l
Federal e Mln1stros de Estado e· seus
correspondentes nos Estados e Mun1cíplo

PARECER
A emenda pretende suor umr a f i xação de t rmrtes rnáx tmos

de remuneração dos ser-vidor-es púb l rcos , no 1no1SO XI do
art 38

Votamos pela reJelção da emenda, optando por manter o
texto tal como aprovado no pr tme tr-o turno de vo'tacão ,

EMENDA 2T00320-0
AUTOR RODRIGUES PALMA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suor- 1ma-se a expressão "mc'tus tve sua
cr-coacenoa-ccmer-ora t " do mC1SO V do art 24 do
ProJeto de const rtuicao

PARECER
Pe 1a aprovacão , nos termos da Emenda 2TOD458-3

EMENDA 2T00321-8
AUTOR MAURIcIO CDRRÉA - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o § 30 do art 34 do Ato das
D1Spos1çoes Conat i tuc tona i s Tr-ans t tór tas

PARECER
Ob.je t 1Va a Emenda a supressão do § 3 do art 34 do Ato

das D1SPoslçàes Cons't rtuc tona t s Tr-ens rtor ias. d1SPOSltlVO es
se que assegura aos atua15 Procuradores da Repub11ca a opção
pelo r-eq'tme anter-ior- no Que r-espe-rta às garant1as e . vanta
gens e 1hes asseccur-a , Quanto as vedações, a 51 'tuacão aur- i
dvca da data da promulgaçào da Conat t tu i çgo

A manutenção do. texto sob proposta de supressão se JUS
t i f rca porque a opção assecur-atór ra de s i tuações Juridlcas
conso l tdadas , como é o caso, tem aoo io no pr mcip to do 01re1-
to adquir tco

Somos, pe 1a precedente r-azão, pe 1areje1Cão da Emenda



Supr tma-ese do § 10 do ar-t ico 183 do Projeto
(B) de Const 1 tu reão a expressão ou em
valor "

PARECER
Manlfesto-me pela aprovação, nos termos do parecer ofere

c ido á Emenda no 2TOD003-1

EMENDA' 2T00326-9
AUTOR MAUR1C10 CORR~A - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

SUprlma-se do art 108, lnC1SO I, a1 inea
"d", a r-eeer-énc re "do Superior Trlbunal de
Just iça" " , e a a l mea "J"

D,SPOS,tlVO emendado art 14, § 40
Suprima-se no § 40 do artico 14 a

excr-eesão
"e os analfabetos" ~

PARECER:
Curda a emenda da supressão da expressão "e os analfabe-

tos" do § 40 do art 14, que trata das tne l ,gib, 1idades
Não vlslurrbramos no r-eeer-too d r spos t t tvo Qualquer d1scri

1'111 nação contra os ana 1fabetos
Por razões óbvras , referidos c tdadãos não têm condi cees

de exercer cargos e 1et 1vos
Pela reJeição.

D1SPOSltivo emendado' art 50, tnc rso
XLVIII, alínea "a"

Suprima-se a expressão
"sa 1vo em caso de QUerra declarada 11

PARECER'
Propõe o nobre Autor da Emenda a suor-essão , no item

XLIV, do Art 5., da expressão "o tr-af icc ,ncito de en
torpecentes e drogas afins, o terrorlsmo e os hediondos".
sob o arcumento de que .. o Capitulo dos dtr-ertos tndf 
v iouais e coletivos não é o lugar cr-oor-ro para açular o
Estado contra a pessoa "

Dessaslste razão ao nobre proponente da Emenda. A
c ir-cunstanc ie de o d rspoe t t tvo iniclar-se pela atusão a
um crime, por def rn tção , corn1ss1vel por agente do Estado.
como é o de tortura, tanto não 1n i be que a regra respec
tlVa, que excepclOna os casos de maómssib, 1idade da
f1ança, para '1 íc,tos graves, alcance também aqueles pra
t,cados pelo indlVíduo, pois, muito embora cuide o res
pectlVO Capítulo dos direitos individuais e colet1VOS, não se
pode entender o exerc1ClO desses sem a ex'stêncla de
obrlgações que Justamente Servem para defmir os l,mites
da 1Jberdade de cada qual, no respe,to que os 1ndlViduos
devem entre si

EMENDA 2T00328-5
AUTOR. ANTON10 MARI Z - P/,lDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA: 2T0033 i -5
AUTOR ANTDN10 MARI Z - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

ürscos t-ttvo emendado' art 50. _ mcrso XLIV
Suprlma-se no rnc tso XLIV, do art1co 50. a

expressa
"o t ráf, co i 1í c i to de entorpecentes e

drogas afms , o rerr-or-tsrro e os hediondos"

PARECER'
ObjetlVa a Emenda supr,mir o art 51 do Ato das D1sposi-

ções Ccns t t tuc tona i s Transltórias, por errtendé-To dispensá-
vel.

Parece-nos que o d1SPOSltlvO deve ser merrt rdo no texto
const t tuc rona l , p015 a regu1amentacão da venda e revenda de
corouet rvej s de petróleo, á Icool carburante e outros através
de 'le t não rmpede que o Conselho Nacional do Petróleo e a Pe
trobrás corrt muem a regular o assunto através de atos norma
t lVOS e que o mercado flua normalmente

Somos, po 1 S , pe1a reJa 1Cão

EMENDA 2T00330-7
AUTOR ANTON I O MARI Z - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇIiD

EMENDA' 2T00329-3
AUTOR ANTON 10 MARI Z - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICIiD

DISPOSTIVO EMENDADO ART 207, INCISO 11I
Suprlma-se no rncrso I I I do art 207, a

expr-easão
..de pr 1me1ro ou segundo grau"

PARECER
A pr-escr-tcãc que veda a pena de morte, salvo em caso de

guerra dec1arada, constante do Projeto representa, a meu ver,
a tradução da vontade, da grande mator-ia dos merrbros da As

sembléla Nac,onal ConstltUlnte, que reflete o pensamento da
Nação br-as i 1e i ra

suor-unir- o texto aprovado em primeiro turno, total ou
par-c ta lmerrte , parece-me lnJustificàvel, una vez Que oreserrtes

as r-azões determinantes de fórmula l rter-at encontrada ao
longo das discussões que o tema ensejou

Man1festo-me pela re.ie icao nos termos do parecer ofereci-
do á emenda no 2t00247-5

PARECER
A Emenda, buscando assegurar aos professores de ter-

ce-rr-e grau d'ir-e t to à aposentaoor-ra após tr mte anos, se ho-
mem, e, v irrte e cinco anos, se mulher, por efetivo exer-c tc to
de função de mag,stér,o, pretende r-et ir-ar-, da parte final do
i tem 11 I do art 207 do ProJeto de Const i tu, ção , a excressão
"de pr tme tr-o ou seaundo grau"

O texto resultou de acordo entre as I rder-anças , que, di
ca-se de passagem. recebeu, em Plenárlo, a esmagadora unanf 
rm dade de 432 votos favoràve i s e nenhum ccntr-ér io , verif1can
do-se, apenas, duas abstenções

Pela reje,ção

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00323-4
AUTOR JÚLIO CAMPOS
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00325-1
AUTOR. MANOEL CASTRO
SUPRESSIVA

Supr-rmtr- a palavra "sucess i vemerrte" do
parágrafo 40, do art , go 187, do ProJeto de
Consf rturção (B)

PARECER
ObJetiva o proponente suor-mu r- a palavra "sucees tvamen 

te" do § 40, do art 187 do Pr-o.reto para e t trmnar- a sequêrr-
ela de penal idade a ser lmposta ao proprletário de 1rrove 1
urbano não edrf' rcado

Entendemos que o termo deve permanecer, P01S a f ma l tda
de do di scos t t ivo é rncent ivar- o cumprimento da função so
c ra l da pr-opr-redade urbana, através da graduação progresslva
das pena 11dades

Pela reJBlção

PARECER
Tem em V1St2l. a Emenda a supressão, na a1 trrea " d ",

do item I, do art 108. da expressão "do Super ror- Trlbu-
nal de Justlça "

Trata-se de competéncla defer,da ao Supenor Tr,bu
nal de Justlça para Julgar seus próprlos atos orlg1narla
mente, f,rmada no art 111, I, " b "

A supressão se Justlflca, retlrando a competêncla
em causa do Supremo Tr1buna 1 Federa 1, consoante as razões
por nós exped,das no parecer pela aprovação da Emenda n
1193-8

Pe 1a aprovação da Emenda é o nosso parecer,

EMENDA 2T00322-6
AUTOR RICARDO FIUZA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Alterar data da posse, dos pr-ef'e t toa e v ice
or-ef'e rtos e l e rtos , de 31 para 10 de Janelro do
ano subsequente ao da e l e rcêo (lnclso Ir I. do

ar t tço 30, do ProJeto de const rturcao (Bl, sanando
ccntr-adrçãc deste drspcsrt rvo com o dlSPOStO nos
ar-t i gos 28 e 84 do Projeto

Suor- una-sae o § 10 do art 183 do PrOJeto de
Constituiçi!io (B)

PARECER
Secundo o art 1B3, caput , do ProJeto de Cons't t tu i cão

(B). cons't i tuem rnonopo l ro da urriãc todas as at tv tdaoes re
lacionadas com oescursa , lavra e aprove,.t:amento de petróleo
e gas natural e outros hidrocarbonetos fluidos, bem como de
mtnér-ics e mener-ar s nucleares e seus der i vades , conforme es
pec tf tcado em c inco itens

Conforme o § 10. do Art 183, "0 monopó l ro pr-ev r sto
neste artlQO tnc tu r os rlSCOS e resultado s decorrentes das
at tv rdades nele rnenc i onadas , vedado à União ceder ou conce
der qualquer t ipo de par t rc i cação , em espécie ou em valor.
na exploração de Jaz,das de petróleo ou cás natural"

A emenda propõe a supressão do c, tado § 10 , o que nos
parece lnJUstlflcável

Pe 1areje, ção da Emenda

PARECER
Secundo o Art 183, caput , do ProJeto de Cons-t t tu 1cão

(8), conet i tuem rnoncoó l lO da Un t ão todas as at iv i decíes rela-
c ronadas com cesqur sa , 1avra e acr-ove r-tamerrto de petróleo e
gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como de mt
nér ios e mrner-a i s nucleares e seus oer ivaocs , conforme espe
cificado em c inco i t ens

Conforme o § 10, do Art 183, "o moncoo l ro pr-ev t sto
neste artlgo me lu i 05 rlSCOS e resultados decorrentes das
at tv tdades nele menc i onadas , vedado à Urnao ceder ou conce-
der qualquer t ipo de partlclpação, em esoéc ie ou em valor,
na exploração de Jaz,das de petróleo ou gás natural"

A emenda propõe que se supr trna do § 10 a expressão "cu
em valor", o que nos parece 1n,Justlf1cavel

Pe 1a j-e.re 1 cão da emenda

EMENDA 2T00324-2
AUTOR. MANOEL CASTRO - PFL
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

36

EMENDA 2T00327-7
AUTOR LOUREMBERG NUNES ROCHA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se o Ar-tlQO 51 das D1SpOS1ÇÕ8S
Transitórlas do ProJeto 8 de ConstitulÇao

EMENDA 2T00332-3
AUTOR' I VO MAI NARDI - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇIiO

EMENDA DE CORREÇÃO DE LINGUAGEM
Dar ao art 101, inc 11, letra b. do



Supr trna-ese do parágrafo 10 , do artigo 216 a
expressão.

"cuando houver fa 1ta de vagas e cursos
regu 1ares da rede púb 11ca na 1ooa 1, dade da
res i dênc1a do educando, f i cando o Poder Púb1i 00
obr rqado a mvest ir- or tor-rtar iemerrte na expansão
de sua rede na loca1 1dada"

PAREC6R autor pretende suprimir parte do § 1 do art 216,
no que concerne à dest i nação de bo 1sas de estudo, de ma
ne ir-a que os contemplados possam escolher a escola de sua
preferênc 1a

O d1sposit i vo é c 1aro quanto á conoessão das bo 1sas ,
o que ocorrerá somente na hlpótese de lnexlstência de vagas
na rede púb 1i ca da loca1idade

Pela reJe1cão

PARECER
Pe 1a aprovação nos termos do parecer à emenda

2t00310-2.

suor-una-se do Art 177, § 20 do Projeto 8
(20 turno). a expressão "de cap t ta l nacional"

O texto remanescente, em ccnseouénc ra da
supressão, passa a ser o segulnte.

"Art 177
§ 20 Na aqu i s tção de bens e servrços , o

Poder Púb l ico dará tratamento pr-ef'er-enc ta l á
empresa br-as t le tr-a ""

Supr i mam-se , do 1nc 1so LXXVI do a~t 50 do
ProJeto 8 (20 turno), os termos aos que
comprovarem rnsuf to t ênc i a de recursos"

O texto remanescente, em consecuência da
supressão, passa a ser o segu 1nte

"Art 50
LXVI o Estado prestara asslstêncla

.iur idrca 1ntegra 1 e gratulta,. "

Projeto de Cons't rtu tcão (8) a redação que segue
Art 101_
b) a cr tacãc e a extinção de cargos e a

f i xação de venc,mentos de seus membros I dos
Juizes, inclus ive dos tr tbuna is 1 nferiores , onde
houver, dos ser-vi cos aux i 1 i ares e os dos ju i zos
que lhe forem subcr-drnados ,

PARECER
Fundada no obdet rvo de atender á boa técmca legislativa

a presente Emenda busca tmor tmtr- modrf rcação corr-et tva , sob
tal aspeoto, no texto da a l mea "b", do i tem lI, do art. i01,
para que o texto ref 1, ta o que se acha i ns i to na abrangên
cia que deve ter a competência dos tr-rbuna i s no tangente à
criaçêio dos cargos de seus serV1COS e à. f t xação dos venci
mentos dos juízes, para se estender a respectiva mtciat iva
até os serviços auxi 1lares e aos Juizos que lhes forem su
bordinados

De fato, a redação do di sposf rvo deve de ixar- clara a com
petência mais abrangente dos tr-ibuna i s no par-t rcutar- do
que aquela que, por reconhecida def tc rénc ta do respectivo
texto pub l rcado , não restou def truoa em seu exato alcance

Somos, por essa razão. favorâve 1 à acr-ovacão da redação
proposta na Emenda para a a l mea "b", do i tem I I, do art
101

Pe 1a aprovação

EMENDA' 2T00333-1
AUTOR HOMERO SANTOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

00 texto do Art 203, do seu tnc rso I e do
seu parágrafo úrn oo , do Projeto de Ccns't i tu tcãc
Federal, suor-unam-se as seguintes expressões-

"únrco / 11 com direção úrrica em cada
esfera de ccver-nc''" I "único" /

Em corrsequênc 1a , o d 1soos 1t 1vo refar i do
passar la a ter a seçurrrte redação

"Art 203 _ As ações e serv100S púb11cos de
saúde integram uma rede reglona11zada e
h ier-ar-qutzeda e constituem um s t s tema organlzado
de acordo com as seguintes cnr-etr tzes

r _ descentra i zacão • •
I I _ a'tendrmerrto rrrteçr-a l , com or-rcr tdades

para as at 1 V idades prevent 1vas , sem preou i zo dos
ser-v rccs ass i s'tcnc ia í s ,

lI! _ car-t rc icecão da comunidade
Parágrafo único _ O e t e-terna de saúde será

f rnanc iado com recursos do orçamento da seçur i dade
social, orev ratos no art 200, e de outras fontes

PARECER'
. Pela rejelçâo da emenda, nos termos do parecer dado ã E-

menda no 2TOO 153-3

E/,ENOA 2T00338-2
AUTOR MELLO REIS
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00339-1
AUTOR MELLO REIS
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00340-4
AUTOR MELLO REI S
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEI çÃO

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

no.
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EMENDA 2T00334-0
AUTOR. CLAuD10 AVI LA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA SUPRESS I VA
Supr1ma-se o inClSO 11 do Art 161

PAREC~~u pela apr-ovacão , em parte, nos termos do parecer á
emenda no 2t00048-1

EMENO~UT6~00~~Ãü~10 AvI LA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,mlr o inc tso XXVI do ar-t ico 50

PARE~~~a reJeiç~o, tendo em vista o parecer favorável á Emen
da no 2T01054/1

EMENDA: 2T00336-6
AUTOR CLAuDIO AVILA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprimam-se, no artlg0 52, o inciso V e seus
parágrafos

PARECER
A supressão proposta mviab r l iza o texto aprovado em pri

meiro turno, na medrda em que obr-rça o Estado a prestar
ass i s'ténc ia jurídlca rrrteçr-a l e gratulta para todos, mdepen
dentemente de sua condrção económca

Pela reJeição

EMENDA 2T00341-2
AUTOR CLAuD10 Av1LA - PFL
POR ERRO PARECER PELA REJEIÇÃO

Devolva-se o Art 80 das D1SposlcOes
Tr-ans t-tór tas ao T'rtu lo I como Artlg0 50

PARECER
Pela reJslção nos termos do parecer que of'er-ec i à emenda

no 2(-01740-5

EMENDA 2T00342-1
AUTOR GUSTAVO DE FARIA • - PM08
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supr trna-rse do inC1SO V. do ar-t rcc 237, das
D1SPOS1Ci5es Gera,s, a expressão "e1eito"

PARECER
Optamos por manter a redação do cr rmetr-c turno de vota-

cão, entendendo que a mesma resultou de exaustivas discus-
sões e do consenso das l rder-ancas partidárias da Assembléia
Nacrona l Conat t turrrte Pela reJe1cão

PARE~~ pela aprovação da emenda, POlS afasta do texto d,SPO
sitivo peculiar ao s i eteme oar f amentar-t s-ta de governo, quando
entre nós prevaleceu o pr-es tdencra t r s-ta

Dê-se ao § 20 , do art 137, do ProJeto de
Const i tutcão 8 _ Redação para o SEgundo Turno de
Di scuasão e Vofação , a secui nte redação

"§20 _ O ingresso nas classes rntcrats das
carre i ras da 1nst 11tU 1cão de Que trata este art 1QO
far-se-á medi ante concurso pub 11co de provas e
titulos""

EMENDA 2T00337-4
AUTOR MELLO REIS
POR ERRO

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00343-9
AUTOR GUSTAVO DE FARI A - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do rnc rso VI I, do ar-t rço 237, das
ürspcs tcões Gerais, a exor-eesão "e le t to"

PARECER
Optamos por manter a redação do pr tme ir-o turno de vota

ção , entendendo que a mesma resultou de exauat rvea 1 discus
sões e do consenso das l rderanças oar-t roartas da Assembléia
Nac rona l Const rtu irrte Pela reJe'ção

EMENDA 2T00344-7
AUTOR' GUSTAVO DE FARIA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER.
Pe 1a aprovação nos termos do parecer à emenda no

2T00033-2
Suprima-se do lnC1S0 VIl!, do ar-t ico 237,

das D'iapos tcões Ger-a i s , a expressão "e l e i to"



Pe 1a f-e.je 1Cão da emenda

sucr-rmam-se , no art. 52, o 1nCl$O V e os §§
10 e 20 , mtegra lmente

PARECER
Sou pela reJeição, nos termos do parecer à Emenda no

2tDD336/6

EMENDA 2TDD345-5
AUTOR GUSTAVO DE FARIA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr trna-ese o lnC1SO V do arto. 70 do
Projeto da ccnst rturcão. assim redigldo.

"V piso satar-ie t proporcional à extencão e à
compl ex tdade do trabalho ""

nacional", corrt rda no § 10 do Art 182

PARECER'
Segundo o art 1B2, § 10 , do ProJeto de Cons't rtutcão B,

"a pescu i sa e a lavra de recursos mtner-ars e o aproveita
mento dos potenc1ais a que se refere o "caput" deste artigo
somente poderao ser .efetuados mediante au tor t zação ou conces
são da Urríão , no interesse nac iona l , por brasi te ir-oe ou
empresa bras i 1e 1ra de cap 1ta 1 nac i ona 1, na forma da Te1, Que
regulará as condrções espec~flcas Quando estas at rvrdaces se
desenvolverem em f'a i xa de fronteira Ou terras lnd"~enas"

A emenda propõe que se supr 1ma do di spos i t i vo a expres
são "de capital nac ionat"

Entendemos que o teor do art i77 e o mteresse nacronat
recomendam a marurtenção da expr-essão foca 11zada

Pe1areje1ção da Emenda

EMENDA 2T00352-8
AUTOR' ALOYSro CHAVES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER'
A pr-cposrcãc v t aa à supressao do dlre1to dos trabalhado

res pr-ev i s'to no inciso V do art 70 do ProJeto, cons f s'terrte
no estabelecimento de P1SO sa lar ta l cr-occc rcna t à extensão e
à conp lex rdade do trabalho, por entender seu autor que ta,
norma deve decorrer de negoclacão co f et iva Entendo examente
ao contrário. Estou certo que o Congresso Nacional - arro i errte
suprerro para mamf'es'tacão das asc ir-acões co'let tvas nac iona í s ,
em reglme derrocr-at rco - f i xar-à P1S0 nac tonal . ou P1S0S nacro
nais, segundo as cecut rar rdades das diversas at tv tcades tabo-
rB1S Isso, contudo, não haverá de trnped ir- que cada um dos
segmentos das classes trabalhadoras alcancem. mediante con-
vencões co let rvas , plS0S sa'lar-tars sucer ior-es aos f ixacíos em
le1 Sou pela reJelçao da emenda

EMENDA, 2T00353-6
AUTOR' ALOYSIO CHAVES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

Dé-se ao arto 90, caput a seguinte
redação'

"Arto 90 É assegurado o drr-e i to de
greve"

Em consequanc 1a dessa emenda, devem ser
suprlmidas, no mesmo artlgo, as seçurrrtes
expressões "compet rndo aos trabalhadores decrdrr-

sobre a opor-turn dade e os 1nteresses que devam POr:
mero deie defender"

do art1QO 2DD as

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

$uprlmam-se no ltem
palavras

"e o lucro"

Supr-rma-ae do art 35 do Ato das D,SposlcOes
Ccnst rtuc tonars Trans,tór,8s a expressão "até a
posse dos novos t rtu tar-es"

PARECER
A emenda pretende supr trmr- a expr-essão "e o lucro", no

lnC1SO I do art 200. que trata da seçur rdade socia t O au
tor não deseja Que o lucro das empresas possa servir de base
para o f rnanc i arnerrto da secur tdade soc ia l

Não vemos, porem, mct rvos para excju u- esse elemento,
que acompanha a folha de sa lar ros e o faturamento das empre
sas

PARECER'
A emenda "sub exame" pretende suprlmlr do art 35 do Ato

das D1SPOS1ÇàeS Const rtucrona is Trans,tór18S a expressão.
"até a posse dos novos t i tu lar-es" A trrtenção do nobr-e autor
é a de resguardar as d 1re 1 tos dos atua 1s Ju i zes de Paz que.
na forma da redação do ch spos t't tvo or-iundo do primeiro turno
de votação, f,carlam ao desamparo

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TDD347-1
AUTOR JESUS TAJRA
SUPRESSIVA

PARECER
Optamos por manter a redação do primeiro turno de vota-

ção, entendendo que a mesma resu1tou de exaust i vas di seus-
sõas e do consenso das 'l tder-anças part,dár1as da AsserriJlé1a
Nacional const i tu irrte Pela reJelcão

EMENDA 2TD0346-3
AUTOR CARDOSO ALVES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

38

EMENDA 2TOD348-D
AUTOR JESUS TAJRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se no § 70 do art 14 as palavras
seguintes

"Ressa 1vadas os Que Já exercem mandato
e le t i vo "

PARECER
A proposta conf i çur-a supressão de d i spos r t ivo aprovado no

pr-tme ir-o turno resultante de fusão de emendas
O autor rrrterrta r-et ir-er- o caráter amplo do drr-ertc de

greve
Acrescentamos, entretanto, que esse dir-e i tc, conforme a

provado, é uma das mai s rmccr-tarrtes conoui stas soc ta i s da no
va carta

Pela reJelçao

Suor-rrna-ee o i tem 11 do ar-t rço 161

suor-una-se na § 30 do ar-t rçc 226 as
secu irrtes palavras

"ou r-ericvacão"

PARECER
Propõe o autor a supressão da expressão "ressalvados os

que Já exercem mandato e l et ivo". do §§ 70 do art 14, a f trn
de que a 1 ne 1et" b 1 11 dade por parentesco também os at 1nda.

Entendemos Que o detentor de mandato e tet ivo deve f rcar- a
sa 1vo dos r i gores da me1e~l1 b 111dade por parentesco por se
tratar de po l t t rco consagrado nas urnas

Pela reJelcão

PARECER
A emenda propõe supressão re1at iva ao ar t 226, que tra

ta da competêncla do Poder Executlvo para outorgar e renovar
concessão e au'tor- i zaçêo para o eer-v tço de radiodifusao sa
nara e de sons e 1rnaçens

A ma'tér-ra f 01 amplamente discut1da no decorrer dos
trabalhos da Assemblé1a Nacrona l Ccns't t tu'irrte , prevalecen
do a tdé i a conf rqur-ada na r-edação do dt spcs t t tvo •

Pela r-e.je rcão

PARECER
A Emenda, buscando assegurar aos professores de ter-

ceiro grau crr-e t to à aposerrtacor-ta após tr-inta anos, se ho
mem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efet rvo exer-crc io
de função de maglstérlo, pretende ret1rar, da parte fmal do
t t ern Il I do art 207 do ProJeto de Conat r tu ição , a expressão
"de pr 1mei ro ou segundo cr-au"

O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo
esse que recebeu, em Pf enár ro , a esmagadora unarurm dade de
432 votos f'avor-éve t s e nenhum corrtr-ár ro , ver-rr icanoc-se , ape
nas, duas abstencões

Pela reJelção

Supr trna-rse o lnC1SO XXIX do arto 70 e suas
a l meas a, b e c do ProJeto de Conat t tu ição

Suor rma-ee , no tnc ieo III do cepu't do art
2D7 do ProJeto de ccnst rtutcao "B", a seçu rrrte

expressão "de primeiro ou segundo orau"

EMENDA 2T00354-4
AUTOR ALOYS IO CHAVES ,- PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TDD355-2
AUTOR OSWALDO TREVI SAN - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER'
Pe1a aprovação, nos termos, porém, da redação proposta

através da Emenda n 1111-3
- PFL

PARECER PELA REJEI çÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA 2TDD35D-1
AUTOR JESUS TAJRA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00349-B
AUTOR JESUS TAJRA
SUPRESSIVA

PARECER
Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer

emenda no 2tDDD48-1
à

EMENDA 2TDD356-1
AUTOR' OSWALDO TREVISAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TDD351-D
AUTOR RI CARDO.FlUZA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Dl soes 1t lVO Emendado § lodo Art 182 do
Projeta de ConstltulÇao "b"

Suprlma-se a expressa0 "de capital

Supr tmarn-se , no texto do art . 203 do ProJeto
de Const 1tu 1Cão "B", e em decorrênc i a dessas
supressões, no caput do art 205, as segu 1ntes
expr-essões

No art 203, caput "mtegram uma rede
regl0nallzada e hierarquizada e" bem COITIC:l "umco":

No art 203. lnCTSO I' "com dlrecâo únlca em
cada n ~ ve 1 de governa".
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PARECER
A emenda propõe a e l tmtrtação do p l eb r sct to sobre a forma

de governo, pela supressão da prlmelra parte do art 20 do
Ato

Se a questão se cinge ao aparente anacronismo da forma
monárquica, é preciso não esquecer que as oonarqu18s remanes
centes na Europa referem-se, na rna-ror ra dos casos, a países
que estão entre os mai s est ávers do mundo Até mesmo no ex
tremo or-terrte há exemplos de monarquias ultrarnodernas, como é
o caso do Japão

A tr-adrcão monár-qu rca que o Brasil herdou de Portugal
(onde essa forma começou na pr une rr-a metade do século XIV)
f 01 mter-r-omo ida por um golpe de estado do qual resultou uma
dvtadur-a nn t rtar republ icana baseada na tdeo loç'ia positi-
vista.

O p leb i sc r to , por ser democrãtlco, deve dar oporíun1dade
ao povo br-as i te ir-o de se man if'es'tar- sobre a forma como também
sobre o s i s'tema de governo

Pela r-e.re i ção

EMENDA 2T0036 i-7
AUTOR NELSON AGUIAR - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr irna-ese no Art 20. do Ato das
Disposlções Tr-ans rtór-tas , as expressões 11 ,a
for~a (repübI roa ou monarqu i a const 1 rue rena1) e

ProJeto de
§ 40. a

a coleta,
sangue e seus

Supr trna-ese no texto do
Cons't t tu rcão "8", em seu art 204,
seguinte expressão 11bem como
processamento e transfusão de
der-i vedoa"

No art 203, parágrafo umco "unrco",
No art 205, caput "úrn co"

PARECER
Optamos por aprovar par-c i a 1mente a emenda, nos termos

do parecer oferecldo à Emenda no 2T00058-8

EMENDA 2T0035B-7
AUTOR DENI SAR ARNE I RO - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supnma-se do Art 162. Iric t so 11 I a
expressão" exceto óleo d t eee l "

EMENDA 2T00357-9
AUTOR ONOFRE CDRR~A - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇliD PARCIAL

Luis

PARECER
Pela reJelção da emenda, nos termos do parecer à Emenda

no. 2T00153-3

Promova-se a adaptação do § 10 do ar-t 223.
de forma a corresponder ao que efet i vamente fel
votado em or- tme u-o turno, passando a ter a
seguInte redação

Art. 223

§ 10 _ Nenhuma lei conterá d t spos t t tvo que
possa contltulr embaraço à plena l1berdade de
mfor-mação Jornalístlca em qualquer veículo de
comunicação socia l , observado o cnsccsto no art
50 • I V, V. XI e XV

PARECER
A emenda subst rtuí a r-ermssao quanto ao 1nC1S0 XIV, oe

1a que se ajusta efet wamente ao que f 01 aprovado no 10 tur
no lnC1S0 XI, que resguarda a mv io leb i l rdade da rrrt rrm dade ,
da vida privada, da honra e da tmacem das pessoas,

Pe 1a apr-ovação

PARECER
Sou pela apr-ovação da emenda, nos termos do parecer à de

no. 2t00020-1

EMENDA' 2T00359-5
AUTOR DENI SAR ARNE I RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Scor-rma-ee do Art 241 as expressõeS
"atuais sobre a folha de aa l ár ros ex rstentes
à data da promulgação da Cons t t tu'i ção"

Texto resultante da emenda proposta
Ficam ressalvadas do d t spos-to do Art 200 as

corrt r i bu 1cõas compu1sór 1as dos empregadores,
desf rnadas às errt rdades pr-ivadas de serwtco socia l
e formação orof tas iona l v mcu ladas ao s i s'tema
s tndrca t

PARECER
O texto do ar-r 241 do Pr-o.reto não dá margem a mter-or-e

t ações ambi çuas , nem pretende mst rtuir- "reserva de mer-cado"
em favor do SESI. SENAI. SESC. SENAC e SENAR (cr iaoc pelo
art 69 das D1SPOS1CôeS Transltórlas) Em verdade, o que o
texto a lrne.ja e sustar o sur-ç imsnto moiscr-tmtneoo de outras
entidades s trm l ar-es , com o f i to de ev i-tar uma ver-dads tr-a so
brecarga na folha de salár,os

Pela re.íe icao

EMENDA 2T00362-5
AUTOR JOSÉ GERALDO
POR ERRO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00360-9
AUTOR DENI SAR ARNE I RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlma-se do vncvso Xl, art 22., as
seguintes expressões

" . Nas rodovias e f'err'ov tas federa1s"
Texto resultante da emenda proposta
Trata-se de emenda suoress iva e de redação
A supressão diz r-espe rto às expressoes, "nas

r-ooov ias e ferrov18s f'eder-a ta"
Se a norma fosse aprovada, abr 1r-se- 1 a

poasrb t 1rdade do surg1mento de leg1s1açàes
conf l i tarrtes , po i s os Estados poder rem legls1ar
para as rodovias es-tadua t s e os moruc tp tos , para
as rnurrtc tpa i s

um ver-oade ir-o caos se lnstalar18 no s i.s'tema
de transporte de carga e de oassace tr-os quanto ao
uso geral das v i as , eu.je r t ando-cse um veículo em
movimento a dtver-sea tec-i s lecões , conforme as
estradas que est 1vessem ut 11 i zando

Ser 1a, certamente, um retrocesso de
c mouerrta anos, restaurar-se a compe t ênc ra
legislatlva em função das v t as

Na verdade, a emenda sugerida visa a dar
or-çarn c rdade ao s i stema nac tona t de transito e de
transporte, rnc lustve para assegurar a compe'ténc ia
pr í vat tva à Unrão para cr-iar- um ccdrcc nac rona l de
transportes, ass im ccmo legislou um códrço
nacional de -tr-êna-i-to

O fenómeno do Tr-àrre r t o e do transporte não é
um acorrtec imerrto local, mas um tema nacional, Que
ex rçe um tratamento também nac tona l em termos de
legls1ação O Bras,l cossui vár-tas ccdtf tcações ,
mc lus tve e do transporte aéreo, assrrn como POSSUl
um código comer'c ra l . um códiQO penal, um c6dlg0
-tr tbutér to , um cód i ço de transito A emenda v rsa a
permltlr Que o Pais tenha, 1Qualmente, uma la'
geral. um códrço nac tona l de transportes. da maior
rmpor-tànc ra para o desenvolvlmento harrrõruco do
setor de cargas e de nassace rr-cs por r-odov tas e
ferrovlas

F,nalmente, suost t tur-se a "v t r-pu'l a" entre a
palavra "tr-àns i to" e o restante do texto, a título
de emenda de r-edação. ce rxanoo-se claro Que a
cornpe t ênc i a da União é a mesma, em termos
naciona i s . para legls1ar sobre tr-ans i to
(clrculação) e transporte (deslocamento de bens e
pessoas) em todas as vias do País, seJam elas
quals forem, lndependsntemente da .JLJrlsdlç~O a que
esteJam vinculadas

PARECER
Pe 1a aprovação, nos termos do parecer à Emenda no

2T00225-4.

EMENDA 2T00364-1
AUTOR MAURlLIO FERREIRA LIMA - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprima-se no título VIJJ, Capítulo VII,
Art,go 229. parágrafo Bo a expressão: "após
prêvla separação JUdlC1a1 por mars de 1 ano ou
comprovada separação de fato por mai s de 2 anos.

PARECER.
ObJetlva o autor da emenda suor trmr- do § 60 do art 2.2.9

a express~o" após pr-év i a separação Jud i c 1a 1 por mai s de
um ano ou comprovada separação de fato por mai s de dois
anos.

Entendemos que o dí socsrt tvc deve permanecer como apro
vado no 10 Turno para ev rtar- que a prol iferação de leis or
drnar ias desestab1l1ze o casamento ao sabor das tendências
per 1ód 1cas que se ver i f 1car-em no Congresso Nac i ona 1

Pela rejewão.

EMENDA 2T003B5-0
AUTOR MAURluo FERREIRA LIMA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Suprlma-se o Artlgo 54 e parágrafos 10 , 20
e 30 do Ato das D1Sposlções const t tuc tona is
Tr-ans rtór-tas .

PARECER'
A emenda, que propõe a supressão de parte do art 54 do

Ato das 01SPoslcOes Conat t ruc tona re Tr-ens r tõr-f ae , f' tca nr-e.ju
d rcada em face de nosso parecer Dela aprovação da.s de números
2T00044-B, 2T00500-B, 2T00412-5 e 2T00828-7. supresswas to
tals

Pela preJudlClalldade

EMENDA 2TQ036B-B
AUTOR MAURILlO FERREIRA LIMA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se o i tem IV. § 30 do Art,go 14,
Capítulo IV do ProJeto de const rtu rcao ,
e l imrnando-ae qualquer ex içência de dorruc t 1la
e Ie t tora l para o estabe Iec tmerrtc de candioatur-es

PARECER
Cui da a emenda de SUPrlm,r o item IV, do § 30 do art

14, com o objet1VQ de el,mlnar a eXlgêncla de domlCílio Ellei
toral na dlsputa de cargos eletivos

Entendemos ser necessãrla a eXlgéncHI. da obrlgatorledade
do domlcl1,0 eleltoral para assegurar perfelta ldent,dade
entre representantes e representados, governantes e governa
dos

Pela rejelção



40 Pela reJelção da emenda
EMENDA 2TDD367-6

AUTOR CARLOS DE' CARLI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Supr rrna-ese do art 54 do Ato das D1Sposições
Cons t r tuc rona i s Tr-ans i tór ras a frase "pelo valor
cor-r-rc ioo mone-t ar tarnente"

PARECER
A emenda. que propõe a supressâo de parte do art 54 do

Ato das D1Sposlções Corts t t tuc tona i s Tr-ans t tór ras , f rca preJU
d i cada em face de nosso parecer pela aprovação das de números
2TDDD44-8, 2TDD5DO-8, 2T00412-5 e 2T00828-7, suor-ess ivas to
tais

Pela preJudlc,al,dade

EMENOA 2T00368-4
AUTOR CARLOS DE' CARLI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

supr-ima-se o § 50 do art 34 do Ato das
D1SpOSlções Const t tuc tona 15 TranSl tór las

EMENDA 2T00372-2
AUTOR NELSON SEIXAS - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rrna-ese do art 207. me i so II I. da seção
11 do Capitulo 11 do 'r i-tu te VIl!, do ProJeto de
Cons t r tu t ção (b ) , a securrrte expressão

" de pr 1me1ro ou segundo grau"

PARECER
A Emenda, buscando assegurar aos professores de ter-

ce ir-o grau dtr-e rto à aooserrtaoor ta após tr-irrta anos, se ho
mem. e, virrte e c rrico anos, se mulher, por efet tvo exer-c ic io
de função de maç t st ér ro , pretende r-et tr-ar , da parte f ma l do
~â~mp~~~~~oa~~ s~g3n~~ ~~~~?to de ons-t r tutcão , a expr-essão

O texto resultou de acordo errt. } as l rder-anças , acordo
esse Que recebeu, em Plenárlo, a esmagadora unan trmcade de
432 votos favor-eve r s e nenhum corrtr-àr io , ver-rr rcanoo-sa. ape
nas, duas abstenções

Pela re,Jslção

PARECER,
Tem em v t s ta a presente emenda a supressão do § 50 do

art 34 do Ato das D1Sposições Ccns't i tuc ionare Transitórlas,
Que assecura "é atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nac ione t "
representar ,JudlClalmente a Un,ao "nas causas de natureza
f i sca l , na área da r-espect iva comoeténc ia. até a prtmulçação
das leis complementares" r-elat tvas ao M,nlstérl0 Públ1co e
à Advocacla-Gera1 da Unl.êo

Esse pr-ece i to se Justlflca em face da manutenção da
dlSPOS1Ção permanente r-eepect iva (art 137, § 30 l , no
ob,Jetlvo do pronto exer-c rc ro da competãncla em causa, pelo
que não cerder ta a Unlão tempo orec ioso na cobrança de
seus cr-edr tos . enquanto aguardasse a promulgação das Ie i s
complementares de que trata o art 34. "caput ". em causa

Pela reJelção

EMENDA. 2TOD373-j
AUTOR JOSE CARLOS VASCONCELOS - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

A cláusula "mesmas garantlas, prerrOgatlvas,
,mped,mentos aos §§ 30 e 40 do art 75

PARECER
O parágrafo 40 do ar-t roo 75 sofreu uma a l ter-ação na

proposta constante da Emenda no 2tD1734-1, que nos satisfaz
Quanto às moctf rcações sugendas nesta Emenda, Julgàmo-

las desconexas com os or mc tp ios Que estão a ense.rar- a aC81
taçào da Emenda no 2t00554-3 Que promove, através de su
pressões, subs'tanc ta i s alterações em toda o texto do art i ço
75 Pela reJe,çâo

EMENDA 2T00369-2
AUTOR CARLOS DE' CARLI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOD374-9
AUTOR JOSE CARLOS VASCONCELOS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda supr-ese iva do § 30 do ar-t ico 137, do
Titulo IV, Capitulo IV, Secao I I, da ncívccacra
Gera 1 da União

Supr tma-me o § 30 do ar-tr-ioo 137

PARECER
Tem em v t sfa a presente emenda a supressão do § 30 do

art 137 Que atr rbui à Procuradorla-Geral da Fazenda Nac í ona l
a cornpeténc ia para a representação da Unlão na execução da
drv ida at tva de natureza tr-rbutar ia

Essa compet énc ta se Just1flca na c u-cuostancra da alta
r-e tevãnc ra que tem 8 cobrança dos creorros da Unlão, razão
per- que dever-ia ela. como f 01, ser atr-rbu ioe a Órgão esoeci-
f i co , evitando aSS1m. como acorre hoje em que tal atr-ibu ição

se confunde com outras genér7cas do M7n1stér7o PubllCO Fe-
deral na repr-eserrtação Jur,dlca da Uruãc , não atue o Poder
PúbllCO com aquela presteza que se rmpõe , na cobrança dos
cr-ed 1 tos do Poder Pub 11 co

Pela re,Jelcão

Supr rrna-ese do lnC1SQ I do § 20 do ar t 75
do ProJeto aprovado em 10 Turno a seQUinte
clausula "e Membros do MlnlsterlO Públ1CO Junto
ao Tr ibuna l de Contas da Umão," f i cando ass im
redlºldo o lMC1SQ

I _ um terço mdtcaoo pelo Presldente da
Repub 11ca com aprovação do Senado Federa 1, sendo
um derit r e os Aud,tores, lndlcados em 11sta
t r tp l rce pelo Tr ibuna l . segundo os cr-i tér ios da
ant 19u1dade e mer-ecimerrto

PARECER
o art rço 136, assegura a ex rsténc ia de um ~.'hnistérlo

Púb l tco esoecra l izado Junto ao Tr tbuna l de Contas da Un1~O

Em assim sendo. por um pr rnc t p ro de equ rdade , é de lhes dar
a mesma oportunidade assegurada aos audrtor-es do mesmo Tr rbu
nal

XIX
D1SPOSltlVO Emendado _ Artlgo 70., lnC1SO

EMENDA 2T00376-5
AUTOR PAULO ROBERTO CUNHA - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

sucr-ima-ee no Art,go 22 do Ato das
ürspos icões Conat t tuc tona i s , a expr-essão
" rmrrter-r-ucto"

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00377-3
AUTOR CUNHA BUENO
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00375-7
AUTOR JULl O CAMPOS
SUPRESSIVA

Suprlma-se do lnOlSO XIX. do artlgo 70 , do
ProJeto de Const 1tu lÇão 8, as segu mtes
expressões . "mesmos" do lnC1SO anterl0r.
aos que preencham os requ 15 1tos

PARECER
Ob.jet rva a emenda suor rrrnr- o termo "1nlnterrupto" do

er-t 22 do Ato das ui sccsicees Cons't t tuc tona i e Transitór18S
A supr-eeeêo proposta não deve encontrar guarlda. O exer-c i c-rc
rrunter-r-ucro é condrção basi lar irnpos-ta pelo 'leç i s lador- certa
t rtuc rona l para aqu i s rção da es tab t I idade

~ pr-émro tnat i tu ido para os que demonstraram constãnc ta

no desempenho de e t tvrcades na adnlnistraç:ão púb l rca Pela
r-e.ie rcac

Emenda Suor-eas tva
D,spos,tlVo Emendado, Item XXIX do Art 70
Supr 1mam-se as pa 1avras e expressões aba 1 xo

relaclonadas
alínea a "urbano"
al ínea b "até d01S anos após a extlnçl;o do

contrato, quanto a crédltos resultantes das
relaçi5es de trabalho, para o trabalhador rural".

PARECER
P~la aprovação, nos termos, porém da redaçao proposta

através da Emenda 1111-3

EMENDA 2T00371-4
AUTDR. NELSON SEIXAS - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,ma-se do art 208, lnC1SO V, da seçâo
II I, do capitulo I I, do Titulo VIl!. a expressão

"e ao ldoso"

PARECER
De conform 1dada com o que d 1spBe o art 200 do ProJeta

de ConstltulÇão, a segurldade soclal será f1nanc1ada por toda
a soc'edade. de forma dlreta e lnd1reta, lnclus1ve com recur
sos provenlentes dos orçamentos da Un1ão, dos Terrltórlos,
dos Estados. do Olstr1to Federal e dos MunlciploS, além das
contribulçOes SOClalS Desta forma. a ass1stêncla flnancelra
ao ldoso nada tem a ver com a 51stemat1ca do seguro soc7al
para os contrlbu1ntes da prevldêncla soelal. cUJa aposentado
rlB e pensões tem d1reta conexão e relação com o Que recolhe
ram aos cofres da prev 1dénc 1a e o tempo de duração desses re
colh,mentos A ass1sténC1a ao iooso, que não tem melaS de
prover a proprla Subs1stênclB, e uma divlda 80C181 a ser su
portada por todos

EMENDA 2T00370-6
AUTOR AUREO MELLO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor una-se no Art 61 das DISPOSIÇOES
TRANSITORIAS a expressão mter-ce l ada "QUANDO
CARENTES". e no seu par-ágrafo 20 a expressão
flnal "RECONHECIDAMENTE CARENTES"

PARECER
A suor-easão sugar 1da não deve ser acatada porquanto o

benef i c ro previsto no art 51 das p i spos rcões 'rr-ans rto-

r-las ob.jat tva aos ser mcue u-os ef'et ivamente carentes. que
terão, em car-áter v rtat icio . pensão mensal no valor de
d01S salários mimimos

r:: oportuno notar que, pelo § 1 do mesmo artlQo, é
ex'tens rve l aos serlnguB1ros que atendendo a apelo do gover-
no br-as r le tro. corrtr ibutr-em para o esforço de guerra, tra-
balhando na pr-odução da borracha na Reg,âo Amazõrrtca ,
durante a Segunda Gerra Mundl a I

Por ta 1s razOes. não há porque acatar a sugestão,
de vez que todos os eer mçuevroe daquela época e e inoe V1VOS
só eer-ec ous ao cnr-e i tc se eeet tvemerrte carentes

Pela reJelção



PARECER
Face ao parecer favorável á Emenda 381-1. a presente e-

menda é aco Ih toa apenas par-c ra lmerrte Pela aprovação em par-
te. portanto

da trn c tat tva do
sobre o Estatuto

os segu 1ntes
EMENDA 2T00378-1

AUTOR. CUNHA BUENO
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEI CÃO

. e f'acul tat rva aos tr-inta anos de ser-v rco ,

após c mco anos do exer-c'tc-o eeet rvo na
.juch ca'tur-a"

Passando, ass irn, o dlSPOSlt,VO a ter a
seçu mte redação

Art 98 _ Le 1 comp1emerrtar •
Supremo Tr-rbuna l Federal, d rspor-a
da Mag1stratura, observados
pr tnc'io tos

41

Emenda suor-ess iva parclal de expressões do
Art1g0 111, tnc tso I, alinea "a" do ProJeto de
Constitu,ç!\o "B" (r-edacão para o 20 Turno I , a fim
de suor tmrr- as sepurrrtes expressões' "... os
Governadores dos Estados e do 015tr1to Federal

PARECER'
Intenta esta emenda a supressão das expressões "05 Go

vernadores dos Estados e do Dlstr,to Federal"
A JUst,flcativa do i lustre autor não é convrncerrte
Pr-ef'er unos manter a redação or tunoa do pr rmerro turno,

que f 01 objeto de amplo debate
Pela reje1ç!\0

VI a aocserrtador ra com venc imerrtos
lntegrais e ccmou l sor ta por tnva l {dez ou aos
setenta anos de rdade ,

PARECER
A acosentador ra racuttat ive aos tr rnta anos de ser-viço

cons't rttn um dlre,to extensível aos membros da mag1stratura,
não havendo razões que nos convençam do corrtr-ar to

De outra parte, a regra ,Já fel aco ttvioa de for-ma aperfe,
ceada medi ante a aprovação da emenda na 2TOO128-2, que ex
C1U1U a expressão "com venc rmerrtos lntegrals".

Pe1a reJe i ção da emenda

ürspcs t-t tvo Emendado _ Artigo 197, lnC150

EMENDA 2T003B4-6
AUTOR JOSÉ AGR I PI NO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICAO

IX as taxas de Juros r-ea t s , nelas
incluídas corm ssões e cua i squer- outras
remunerações diretas ou tndrr-etamerrte referldas à
concessão de crédito. sendo a cobrança ac ima de
1 im, te cons rcíer-aeía cr- tme de usura, punvdo , em
todas as suas mocíal idaces , nos termos da lei

EMENDA, 2T00383-8
AUTOR uns ROBERTO PDNTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAC;;'O

Converta-se o § 30 do artigo 197 em lnC'SO
(IX), conforme hav ia s ido aprovado pelo Pf enár to ,
dele sucr tmrnoc-se a seguinte expressão." não
poderão ser super 1ores a doze por cento ao
ano "

Com a supressão proposta o texto do
dt spos i t tvo f icer-ta com a seguinte redação

Art 197

PARECER
Estabelecer rnecarneros lnflexivels de controle da ofer

ta e procura de d inhe tr-c em um mercado que encontra múltiplas
formas de evasão pode resultar em deseer-v'iço ao pr-ópr-io
mter-eaese nac iona 1

A flxação de um l um te rlg1do a taxa de Juros. como me-
d i da t so lada em um pa i s no oua 1 todos os dema r s instrumentos
da economra de mercado permanecem 'l i vr-es , acaba tendo como
efe i to uma cana l i zaoão mac ica de mvest imentos f mance rr-os
para 8 econorm a subterrãnea, paralegal e puramente especula
t iva , esrt trnu l ando - alem dlSS0 - a fuga desses cao t ta ts , em
busca de opções externas

O setor- pr-ocut ivo e a econonna nac iona l no seu con.jun 
to acabar rem por sofrer os reflexos mai s negatlvoS dessa 'ím
pos tção , com a redução dos 1nvest1mentos, a queda da arreca
dação, a drrmno tcão dos ser-v rços púb11cos e a melhor oferta
de emprego

Optamos, p01S, peja so lucão que nos pareceu rnats or-ox ima
do bom senso A emenda em tela mtr-oouz nos principlos da po
l rt ica f rnance tr-a a neceas idade da f i xaçãc . por via de 181
complementar, de um 'l um t e para a taxa de ,Juros

Entendemos ser uma solução rrrterrnech ár-r a , Que oerrm t tr-á
tratamento rnat s consensual à matéria, no tempo devrdo , após
amplo debate em todo o país, com a aprovação da maror ia abso
luta do Congresso Nac iona l

Pe1a aprovação

197 do Projeto de
lê" nesta

"neste 1 nci so" .

- PDS
PARECER PELA REJEI CÃO

No mciso do art igo
Const t tu ição B, onde se
autor1zacão"" ,le1a-se

EMENDA 2T00379-0
AUTDR CUNHA BUEND
SUPRESSIVA

EMENDA 2T003BD"3
AUTOR JDSÉ CARLOS COUTINHO -. PL
PARA CDRR LINGUAGEM PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

PARECER
A trnurn dade cr iada pelo art 159. § 2 , lnC'SO 11, do

projeto, que exclu t da tric ldênc ta do unpos'to de renda os ren
drmerrtos provenientes da aposentadoria, pagos pela pr'ev i-:
dência social da Un rão , dos Estados e dos Mumcíplos, a
pessoa com rcíade superior a sessenta e cinco anos, CUJa renda
total seja constituida, ex"clusl vamente , de r-endrmerrtos do
trabalho, nos termos e i um tes f i xaoos em lei, é a consa-
craÇao, a nível const t tuc rona l , da atual isenção conced-ida
a tais r-endrmentcs

A supr-easão do 1tmi te de rdade , proposta na Emenda. des
vest ir ia o benef ic io que se pretende mst t turr- de um de
seus pr 1 nc i pa 1s ob.jet 1vos, que é o de compensar os 1nat i-
vos rdosos , su.je t tos , com o avançar dos anos, a ma ror-es

problemas e despesas com tratamento da saúde, com a de
soner-ação do unocsto

Pela reJeição

PARECER,
A emenda pretende subst t turr- a expressão "nesta autor iza

çãc" por "neste mciso" no mcvso I do art 197 O cbjet ivo é
o de aor-imor-ar- a técnlca r-eríac rona t

Estamos propondo, porém, em outro parecer, a supressão de
todo o texto onde consta a expressão acima, mot ivo porque a
emenda f1ca prejud1cada

Pela preJudiclal,dade

Dl sposit 1VO Emendado _ Art i go 159. § 20 •
inciso II

Suprima-se do lnC1SD II do § 20 do artigo
159 do Projeto de Constltu,ção B, a expressão "
a pessoa com tdade superior a sessenta e c mco
anos" .

EMENDA 2T00381-1
AUTOR LuIS ROBERTD PDNTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇ;;'O

Supr-ima-ee do mc í sc XIX, do artigo 70 do
Projeto de COnStitU1ÇaO (B), as secu intes
expressões "de alto dias", "mesmoa'", do tnc i so
anterior; aos que preencham os r-ecu i s t-tcs"

Passando, assim, o dlSPOSlt,VO a ter a
seçu rrrte redaç!\o

Art 70 São drr-e i tos dos trabalhadores
urbanos e rur-ars , além de outros que v rsem à
methor ia de sua cond i ção soc ta l

XIX ':.. .. i i q.,nça:paterm dade ,
flXados em lei.

nos termos

Suprimam-se, no ar-t ico 22 do Ato das
D1sposiÇÕes Transitórias, as expressões "exceto
nas f'undações "

PARECER
A emenda em ana t rse pretende suprlmir a expressão "ex

ceto nas fundações" da parte flnal do Ato das Dispos1Ções
Const í tuc tcnat s Tr-anst tór-tas O texto oriundo da pr une tr-a
discussão, ao tratar da establ l rdade exceoc ional izou os ser
v idor-es das fundações Optamos por manter a dec i são do ole
nar io da Assemblé18 Nac rona l Cons t r tu rrrte

Pela reJe,ç!\o

EMENDA 2T003B5-4
AUTOR JOsl': AGRIPINO, - PFL
SUPRESS 1VA PARECER PELA REJEI CÃO

a ter a

e do Vice
término do

PARECER'
a afastamento do trabalho sem preJuízo do salárl0 por

um dia, no caso de nascimento de fl1ho, no decorrer da prl
meira semana, é dlrelto Jã previsto em 181

Por outro lado, não nos parece necessaria, na maior18
dos casos, que o gemtor se afaste durante O1to d,as. cabendo
à lel prever as dlferentes h,põteses e a duraçl§o que a llcen
ça-patern1dade deve ter em cada caso

Pelo exposto, a Emenda merece acolh,da, por contrlbulr
para o api unoramento do ProJeto

Pe1a aprovação

EMENDA 2T00382-0
AUTDR LuIs ROBERTO PDNTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Suprl.ma-se do ,nC1SO VI, do artlgo 98 do
Projeto de Constltu1ção (Bl. a segulnte expressa0'

Suprlmam-se no lnC1SD I I do art 3D as
segu i ntes expressões " ap 1, cadas as regras do
art 79, no caso de MunlcíploS com malS de
duzentos ml1 eleltores "

Refendo ,nciso 11 passarla
segu 1nte redação

"I1_ a eleiç!\o do Prefe,to
Prefelto a-ré noventa dias antes do
mandato dos Que devam suceder ""

PARECER
As vantagens do s1stema de duplo escrutínlo sobre a ma10

r18 simples são bastante conhec1das. uma vez que posslb,lltam
o avanço po 11t 1co e a manutenção da estab 111dada democrát 1ca

A elelção em d01s turnos se transforma, portanto, em peça
fundamental para o estabelec,mento de admln,trações locals
estávB1S, mesmo Que apllcadas apenas nos munlClp10S com malor
número de eleltores

Pela reJelção



42
Art 197

EMENDA 2TDD386-2
AUTOR JOSIÕ AGR I PI NO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

suor-unem-se 50 InC1S0S IV e V do Parágrafo
3D do art 53 do Ato das Disposiçoos
const t tuc rona is Transltór18S

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suor imir- parte do

dlSPOSltlVO do ProJeto que i serrta os rmcr-o e pequenos empre-
sários (no período de 28/02/86 a 28/02/87) e os mrrn s , pe-
quenos e rnédros produtores r-ur-a-is (no período de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da cor-r-eção monet ár ta sobre deb i tos
decorrentes de emprést UJJO concedicos por bancos e inst, tUl
coes f rrsance rr-as

Em v ir-tude de nosso acolh'imerrto a Emenda 2T00638-1, que
suprime o art 53, por Just1ça e conveniência, a medida sob
exame fica prejud1Cada

Pela pre,Judlclalldade

§ 20. _ Os recursos f 1nanee 1ros re 1at i vos a
programas e pr-o.retos de car-áter- reg10nal, de
responsab 1 1 i dade da Un1 13.0, serão depos 1 tados em
suas tnst r turcões ..regionals de cr-ed rtc "e por elas
ap'l rcados"

PARECER
A emenda pretende supr trmr- a expr-essão "e por elas ap l i-

cados" no paragrafo 20 do art 197 do Pro,Jeto de Constitui-
ção O refer1do parágrafo 20 d rz o segu1nte
"Par-éor-afo 20 - os recursos e mence rr-os r-etat ivos a progra

mas e proJetos de caráter reglona 1. de r-ee
ponsab i l rdade da Urnão , ser-ão depositados em
suas 1nst 1tu 1ções reg lona 15 de créd1to e por
elas ap l rcados '

Não vemos razões para suor-trmr- a menc ionaca expressão e,
ccr-tarrto , optamos por manter o texto aprovado no 10. turno de
votação

Pela reJe1ção

PARECER
Pela apr-ovação da emenda, considerando que o texto pode

ser V1StO como mero casuísmo

PARECER
Optamos por aprovar car-c ielmente a emenda, nos termos

do parecer oferecído á Emenda no 2T00058-8

PARECER
A proposta tem por f tna l tdade supr-rrm r- do art 41 do

Ato das Df spoerçõee Conat rtuc tone i s Transltórlas a
expressão "no prazo de d01S anos"

Entendemos que não há ,JUstlr1cat1va plausível para a.
e l tmtnação do prazo proposto e que a meo icía pretend1da pelo
r-ef'er ido dlSpOSlt1VO deve ser tomada com a maior urgência
possrve l para estancar a prol lferaçao de fundos, que .Já
fogem ao controle da croor-ra Adminlstração

Ante ao exposto, somos pe 1a reJB 1ção

EMENDA 2T00393-5
AUTOR ST~LIO DIAS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÚRIAS
Suor irmr- o § 30 do Art 60 do Projeto de

Const1tU1Ç~0 (BI pág1na no 152
Art 60

§ 30 O~ atu~1s Deputaebs FederalS e"
Estaduals e Ie r-toe Vice-Prefeitos, se convocados a
exercer a f'unção de Pr'ef'e rto , não peroer-ão o
mandato par 1amentar

204
204 as

§ 40 do Art
40 do Art

seus der t 'lados

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
D1scos í t lVO emendado
Supr1ma-se do §

oxpr-easões processamento e

EMENDA 2T00394-3
AUTOR DASO COIMBRA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00395- i
AUTOR DASO COIM8RA
POR ERRO

EMENDA 2T00392-7
AUTOR STIÕLIO DI AS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRANSITÚRIAS
suor-um r do Art 41 do ProJeto de

Cons't t tu tção (B) pàç ma no 162/163, a express~o

"no prazo de do 1 S anos"
Art 41 _ Os fundos ex i stentcs na data da

promulgação da Cone't i t u l ção , excetuados os
rasu1tantes de 1senções f 1sca 1 5 que passem a
lntegrar catr urõmc pr t vado e os que rrrter-essem à
defesa nac tona l , extlnQulr-se-ão se não forem
r-at tf rcados pelo Congresso Nac rona l (no prazo de
d01S anos)

No art 161, X, "b"" _ supr trmr- a excressão
"petróleo, mo lus ive lubr tf tcantes , cCllJ.i~ustíve1S
1 i qu 1dos ou gasosos de 1e der 1'lados, e

EMENDA 2T00387-1
AUTOR JOSIÕ AGR I PI NO - PFL
POR CONTRADI çÃO PARECER PELA APRDVAÇÃO

PARECER
Trata-se, sem dúv rda , de preciosa colaboração ao texto

const rtuc rona t , a emenda apresentada pelo nobre Cons t i tu trrte ,
visando a conpat t l izar- os prazos estabe lec icos para a r-ea l t-'
zação de e le rções Da forma como o texto base trata a mate
r i a , o cumor-rmerrto dos prazos pode tornar-se tmor-at tcàve l

Just1ficavel a ar-çumentação
Pe 1a aprovação

Se.jam alterados, par-c ta lmerrt e , os arts 28 e
79, estabelecendo "que as e'le i ções se reat rzam
noventa dias antes do término do mandato

Os referldos ar-t icos passar-rem a ter a
seçu i nte redação

"Art 28 _ O Governador e o Vice-Governador
do Estado serão eleitos 511TMJ1taneamente noventa
dras antes do térmlna elo mandato de seus
antecessores, para mandato de quatro anos, e
tomar-ão posse no cria pr tme tr-o de Janeiro do ano
subsequente, observado, quanto ao rna-is , o d i spoe'to
no artigo 79 ""

"Art 79 _ O Pr-es rderrte e o Vice-PreS1dente
da Reoub l ica serão e le i tos s tmr'l taneemerrte noventa
dias antes do término do mandato pr-es tdenc ra l ""

EMENDA 2T00388-9
AUTOR NOEL DE CARVALHO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A tns'ta l ação e o func ronamerrto de empresas produtoras de

petróleo e de conous't i ve i s e de lubnficantes l í qutdos e ga
sosos dele der : 'lados , ass im coma de ener-ç ia elétrlca,1mpllca,
em Qualquer caso, no rnves't tmerrto e na transferêncla de ele
vados recursos f'eder-a i e para o terrltórlo do Estado em que se
'loca l i zam tais empresas O Estado, no caso, não se benef rc í a

somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas
tmed tações , com o sur-ç imento de novos empregos e com a cres
cente f i xação dos empregados e de seus f'ami 11ares em seu ter
rltórlo, mas também com as faci lldades criadas pela orox imr
dada da ener-c ia ou dos produtos gerados nessas empresas

Por outro lado é da área do Estado consumroor-. que saem
todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os com
bus't tve rs ou tubr if rcarrtes consunn dcs , tnc lusive os lucros do
produtor Os Estados despr-ov tooe de t a is recursos poder-rem
v rr- a ter graves problemas econOmicos, se a imunldade não
per-s tet i sse

A tmurudade tr rbutér ta que se pretende suor imrr- é, por
tanto, justa e não traz preJuízos ao Estado produtor

Pela reJelçao

EMENDA 2T00390-1
AUTOR NOEL DE CARVALHO - PDT
SUPRESSIVA PARECEOR PELA REJEIÇÃO

suor mnr- do texto do art
expressão "As empresas pub 1i cas

179, § 20 , a

O ART 184 Inc i so I resultante da f'usão
aprovada pelas l rder-anças e pelo Plenárlo da
Aseemo Iera Nac iona l ccnst rtumte , passa ter a
seguinte redação

O ART 184 Inc-i so I - A Ie i d1spora sobre a
ordenação dos transportes aéreo, terrestres e
mar rt rmos r-espe t tado o pr-mc tp ic de r-ec iprocrdade

PARECER
Nosso errtendrmerrto é Que, ao optar o Estado por explo-

rar a at iv idace econõrnca sob o rernrre de empresa, no caso
empresa púb l tca , deverá esta suoe t tar-ise não somente às re-
gras do mercado como também ac ir- como outra empresa qualquer

Pe 1a r-e.je 1Cão da emenda

PARECER-
Pretende o llustre Autor da Emenda estender o princípio

da r-ec ipr-ocrdade ao transporte aéreo e terrestre
Parece-nos r-azoàve 1 a proposta, que aco1hemos, uma vez

que as três moda1idades de transporte são ordenadas dentro
dessa dtr-ctr-rz , através de acordos flrmados pela Urn ão

A vista. do exposto. somos pela aprovação

TITULO VI I
DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA
CAPITULO IV
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Supr,m1r o § 20 do Art 197 do PrOJeto de
Constltu1Ç~0 (B) pagma 128, a expressão "e por
elas apl 1cados". por

No art 86, item XVII, da Parte Permanente
do vencido. a expressão "Procurador-Geral da
Unlão"" conr iour-a-se como erro, cons ider-ado o
d 1sposto no art 1 go 137 e seus parágrafos

Ass 1m, aque 1a expressão deve ser subst 1tu i da

EMENDA 2T00391-9
AUTOR STI':LIO DI AS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL EMENDA 2T00396-0
AU'fOR DASO COI MBRA
POR ERRO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO



"AdVOGADO-GERAL DA UNIÃO"" , a mesma
encont rada no § 10 do Já menc ionado ar-r i go 137 .

PARECER
A emenda cor-r-ice erro manifesto, constatado na pub l f cação

do ProJeto B, motwo por que a acolhemos integralmente
Pe1a aprovação

EMENDA' 2To0403-6
AUTOR CAROOSO ALVES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprema-se o inClSO LXXI do art 50 do
Projeto "8" de Const t tu tção

43

Supr tma-rse o Art,go 51 das O,sposiçOes
ccns't rtuc tonara Transltórlas do ProJeto (8) de
Const 1tu, Cão

PARECER
ObJetiva a Emenda suor tmtr- o art 51 do Ato das O,sposi

cees const i tuc tonars Tr-ans i tór rae , por entendê-lo dispensá
vel

Parece-nos que o d t spos i t tvo deve ser marrt rdo no texto
conet rtuc tona t , POlS a regulamentaçãO de venda e revenda de
combustive1S de petróleo, álcool carburante e outros através
de 'le i não trnpede que o Conselho Nacional do Petróleo e a Pe
trobrás corrt muem a regular o assunto através de atos norma
t1VOS e que o mercado flua normalmente

Somas, P01S, pela r-e.je tção

EMENDA 2TD0397-8
AUTOR DASO COI M8RA
SUPRESSIVA

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pe 1a reJa i Cão, nos termos do parecer à emenda no

2tOi623-9

EMENDA 2T00404-4
AUTOR. CARDOSO ALVES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprimir o tnc i so VIl!, do art 30 do Pr-o.je to
IIB"", assrm redigldo

.. "Julgamento do Pr-ef'e rto perante o
Tribunal de Justiça .".

PARECER
O texto-Sase trata de resguardar o chefe do poder Execu

t ivo das inJunções locais, garantindo-lhe foro prlvl1eglado
O restrito universo do poder rnunro rpa l susc i ta . não

raro, a trrrer-veruénc ia de razões peascars e de questões meno
res na dirimência de conf l r-toe pol í t tcos e acmtru s'tr-at tvos ,
com inevitáveis reflexos na área de .fuat rca

Somos pe 1a reje i cão

EMENDA 2T00399-4
AUTOR CÉSAR MAI A - POT
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Oá ao texto do art 161, "b"" a seguinte
redação

"bl operação relativas à c ir-cu'lação de
mercadorias e sobre prestaçãO de eer-v tçoa de
comunicação B de transporte lnterestadual e
trrter-munrc tpa l , ainda que as operações e as
prestações se rrrrc rem no exter1or" ll

PARECER
A df e'tr-tbu i ção das comcet enc ras , pr-ev r srta no sistema

tr-ibutàr-rc proposto no Projeto, obedece a cr rtér-ios dese.rá
ve i s de pr-opor-o-íona'f rdade das r-ece i tas tr tbutar ias , que de
vem caber a cada esfera de poder po1\t 1co

A ampl f ação do campo de tnc í dêncra do imcosto murn c tpa l

sobre ser-vrccs de qualquer natureza em detrimento daquele do
irnpos'to sabre operações r-eIat t vas à circulação de merca
der-tas e sobre prestação de serv iccs de transporte trrter-ea
tadual e intermunlclpal e de comunicação, de competênc1a
dos Estados e do D1StrltO Federal, geraria desequr l ibr to na
pr-opor-c tona l idade proposta

Pela r-eoe i cêo

EMENDA. 2T00405-2
AUTOR CARDOSO ALVES • - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprimam-se, no art 203. caput , no seu
tno iso I, e no seu parágrafo urnco , do Projeto de
Conat r tu tção , as seculntes expressões
_ no Caput , "1ntegram-se uma rede reg i ona 11zada e
b ter-ar-qu i zaca e UI "úrn co ' I Ii
_ no lnC1SO I "com d-ir-eção umca em cada nivel de
governo I '/

_ no Parãgrafo umco OlOnlco l 1

Em consequênc ia , o d i spos t t ivo referldo
passa a ter a seçurrrte redação

"Art 203 _ às ações e eer-v rcce púb l icos de
saúde constituem um s i s'tema. or-ceru zaõo de acordo
com as seguintes d ir-e'tr tzes

I _ descentra1, zação ,
11 _ atendimento lntegral, COm pr tor rdade

para as at iv rdades pr-event i vas , sem preJuízo dos
serv icos aas i s'tenc ta i s ,

I I I _ part 1 C 1 cação da comun1dada
Parágrafo umco _ O s i s'terna de saúde sera
f tnanc tado com recursos do orçamentos da
segurldade 50C181 pr-ev i s to no art 200. e de
outras fontes ""

PARECER
no 2~o6~5;:~elção da emenda, nos termos do parece: á Emenda

EMENDA' 2T00402-8
AUTOR THEODORO MENDES - PMDB
POR CONTRAOIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda pretende supr tmir- no tnc iso Xl do art 38 do

ProJeto de Const i tu icão , a expressão" e no árro rto dos
r-espec-t tvos poderes" A Justificativa apresentada dlZ res
peito à t sonom a de remuneração estabeleclda no art 40

Julgamos, porém, que a í sonoma não deve ser levada a
esses extremos e uma diat mção deve ser f'e t t a explicita
mente para ordenar os tetos de remuneração de cada um dos
poderes nos diver-sos rnve i s de governo

Pela reJeição

O art 38, XI passa a figurar com a seguinte
r-edação-

"XI Ale, flxará o 11mite màximo e a
relação de- valores entre a maior- e a menor
remuneração dos serv1dores púb11cos , observado
como 'l rrmt e máximo o valor perceb~do como
remuneração, em espéc i e , a qualquer t~tulo, por
membro do ConQresso Nac rona l , Mlnistro do Supremo
Tr tbunal Federal ou Mlnlstro de Estado e seus
correspondentes nos Estados e Munlcipios tl lO

EMENDA 2T0040 1-0
AUTOR CÉSAR MAI A
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEIÇÃO EMENDA 2T00406-i

AUTOR. JOAQUIM BEVILÁCQUA - PTB
POR CONTRADI çÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se a seguinte expressão "do super-ior
Tr tbuna l de Justiça", do art 108, I, "d" do
ProJet de Conat t tu rcão , o qual f i car-á com a
seçurrrte redação

"I _ processar e ju1gar or 19 1nar 1edade
.. . . .
o "habeas corpus"", sendo pac 1ente qua 1Quer das

pessoas referldas nas a1 ineas arrter ior-es , o
amandada de segurança, o "habeas dataI' e o
mandado de in.Junçao contra atos do Pr-ee t derrte da
Repub lica , das Mesas da Camara dos Deputados e do
Senado Federal, do Tr tbuna l de Contas da Umão, do
Procurador-Gera1 da República e do pr-ópr i o Supremo
Trlbunal Federal. I I

PARECER
Tem em vista a Emenda a suor-essão , na al inea "d", do i tem

I, do art 108, da expressão "do Super tor' Tribunal de Just,
ça"

A respectlva corroe'ténc ra , nesse dlSPOSltlVO fixada como do
Supremo Tr 1buna 1 Federa 1, está pr-ev i sta. por 1Qua 1. como sen
do do sucer-ror Trlbunal de .Jus't rça na al ínea "b", do r tem I,
do art 111

Somos pe 1a apr-ovação da Emenda, .juat 1 f 1cada nas mesmas ra
zões que nos levaram a em'rt u- parecer favorável à Emenda
no. 1193-8

Dê-se ao ar-t 1 go 140 a eecu i nte r-edação
Art 140 _ As car-r'e rr-aa di sc tp l tnadas neste

Capitulo, Seções II e 111, ap l rcam-ee o pr-mc tp to
do art 38. XII, e o art 40, § 10

EMENDA. 2T00407-9
AUTOR JOAQUIM 8EVILÁCQUA - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER.
Tem em vlsta a Emenda, sob o fundamento de existêncla

de contradlção, com o estabelecer i sonoml a de venclmentos
entre as carrelras do Título IV, a modlf,cação do art 140,
ao flm da ap11cação lsonómlca em causa apenas entre as car
reiras correspondentes da Defensorla Públlca e da Advoca
cla-Geral da Unlão

A isonorma de vencimentos é um princlpio apl icado a to
dos os servidores publlcas "lato sensu" Obviamente ela ocor
rerá apenas Quando se ver1flcar a s1m111tude nas atr1bulçõeS
correspondentes aos cargos e, com ma1or razão, quando as
atribulções correspondentes aos cargos dos Poderes Legls1ati
vo, Executlvo e Judlclãrlo, forem 19uals

Não há razão. portanto, para a alteraçao a que se visa
com a presente emenda, determinando-se, ass,m, sua rejeiç!lo.

SUPRIMA-SE a segumte expressão "toçacoe e
v ia'ta l ~C10S' I do art 117, § 30, "in flne' I do
ProJeto de Const,tulção, o qual flcara com a
segu 1nte redacão ,

" as 1lstas tripl ices para o provlmento
de cargos destlnados aos ,Juizes da maglstratura
trabalhlsta de carreií8 deverão ser elaboradas
pelos mlnistros "

PARECER
A determmação constante do § 30 , m f,ne, do art

consubstancia uma opção pol itlca da ANe, à conslderação
que a elaboração das 1lstas tripllces para o provlmento
cargos destlnados aos ,Ju~zes da magistratura trabalhlsta
carreira deve partir de Mlnistros togados que ostentem a

117
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Suprima-seo art 37 e seu ParágrafoÚmco das
D'tspos i çõee Trans,tórlas do Pro.reto de
Constituição do Relator (8) para o segundo Turno

rant re da vrtaj ic iedade , pr-esumtdamerrte com total independên
c ia de que o procedimento em vigor. do qual participam igual
mente os: Minlstros c l aes rs'tas , nada ter revelado de desacon -
se 1hàve1 não i nvali da a f6rmu 1a agora consagrada. devendo
traduzir um acer-f'e icoamento do processo de escolha ao cr-ive
da ANC

Pela rejeição
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EMENDA. 2TD0408-7
AUTOR. JOSt: EGREJA
SUPRESSIVA

- PTB
PARECER PELA REJEI çÃO

Assim, somos pela reJeição da presente Emenda

EMENDA. 2T00412-5
AUTOR' SANTINHO FURTADO - PI.IJB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

SUPrlma-se o art igo 54 e parágrafos do ATO
DAS DISPOSIÇCiES CONSTITUCIONAIS TRANSITCRIAS

PARECER
Propõe a emenda a supressão do art 54 do Ato das Di s

POS1ÇõeS Conat t tuc tona i s tr-ans rtor ias Concordamos em que
não se Justlflca o per'dão de multas e Juros de mora relativos
aos débltOS para com a Fazenda

Pe 1a apr-ovação

PARECER
O texto do art 37 do Ato das Oipos,çOes const rructo-

na í s Transitórias, que a emenda tenciona abo l ir-, fel oboeto

de fusão e resu 1tado de acordo
Pela rejeição

EMENDA 2T00413-3
AUTOR SANTINHO FURTADO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00416-8
AUTOR MAURO SAMPAIO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A "correção de 1lncuagem" proposta pelo nobre Autor da

Emenda não melhora, o conteúdo das al rneas "a" e "b" do
mcrso VII do § 20 do Art 161

A cond i ção de contribuinte do unpos'to de que trata o ar
tlgo 161, tnc i so I, a l rnea "b", f ndeoende de sua caracteriza
ção como pessoa JurídlCa

Pela reJe,ção

Suprima-se a segulnte expressa0 do art1QD
38. XV. do ProJeto de Const,tulçaO (B)

" sa 1vo nos casos em Que exceder o teto
resultante da remuneração báslca do níve'l malS
alTO da carreira ou classe funclonal, acresc1da
dos adlc10nals próprlos e por tempo de serviço,'

O art1go 80 do ProJeto do Plenárlo em sua
renumeração ong1nal estabelec1da que "5aO
dire,tos dos trabalhadores urbanos e rura1S. além
de outros que visem à melhoria de sua condlção
5OO1a1. I

EMENDA' 2T00415-0
AUTOR ALOYS10 CHAVES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
Dé-se ao § 20 do art 117 a secu irrte redação

"§ 20 - ale, dr spor-á sobre a competénc,a
do Tribunal Superlor do Trabalho"

Em consequênc i a • serao e 1i m1nadas as
expressões "limitados os recursos das dec i sões dos
Tr1buna,s RegHJOO'S, nos d,ssld10s 1nd1vlduais.

aos casos de ofensas a l rter-al dt spos rt tvo const r-

tuc rcnat ou de lei federal "

ousalár10deVI _ ,rredut ,bi l1dade

suor-una-se p item XIX do art 7 do Capitulo
II do Titulo II do Projeto de Constituição (B)

PARECER
O afastamento do trabalho sem prejuízo do satar-ro , par

um dia, no caso de nasc imerrto de fi lho, no decorrer da pri
meira semana, é cnr-e rto Já pr-ev i ato em Ie i

Por outro lado, não nos parece necessár io , na maror ta
doscasos, que o gen1tor se afaste durante oito dras , cabendo
á lel prever as dlferentes hipóteses e a duração que a t icen
ça pa-ter-rndade deve ter em cada caso

Pelo exposto. entendemos que do mc iso XIX do art 70
deve ter suor tmtoo os termos lide alto dras", "meS1TXJs" e "do
lnC1SO arrter ror , aos que pr-eencham os r-ecuts i tos". mas não
cabe a supressão "1 n totum"

Pela rejeição

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da parte final do

§ 20. do Art, 117 do ProJeto de Constitu,ção B. ass im redigi
da "11mitados os recursos das decisões dos Tr1bunals ReQ10
na i s , nos dissídios individuais, aos casos de ofensa a 11
-ter-e l dispositivo constitucional ou de 'l e r federal"

De fato o d'tepos t t rvo , corro r-edro too , cria restr1çao re-
cursal já que impede o recurso de r-ev rs'ta por divergênc1a
Jur1sprudenc,al. Há que ser marrtida a missão urn torrmzador-a
do Tr ibunal suoer-ror do Trabalho nas dec i sões das diversas
reg,i5es tr-aba ttn stas Por outro lado não de i xa de ser sen
sato deixar ao legislador or-dtnar-ro a e r xação das ccmoe't én

elas da nossa rna'icr corte tr-abe trn s-te
Pe1a aprovação

EMENDA 2T004 i4-1
AUTOR SANTINHO FURTADO - ?MOB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

CORREÇÃODE LINGUAGEM
cor-r toa-se a 11nguagem das alíneas "a" e

"b" do mc tso VII, do § 2, do Art i61 (THulo
VI. Capítulo I. Seção IV do Proueto de
Coris't t tu tção B), para dar a seçutnte redação

"VII _ em relação às operações e prestaçOes
que deat mem bens e ser-v t ços a consunnoor final
loca1nado em outro Estado, adotar-ese-a-

A) _ a a1 ; quota mter-estacce t , quando o
destinatário for pessoa JUrld,ca.

b) _ a a l i quota , nterna , quando o
deat mat àr-ro não for pessoa Jurídica"

EMENDA 2T0041 t-r
AUTOR' LOUREMBERG NUNES ROCHA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Suprima-se a expr-essãc- "decorrente de
acidente em servrco'' do inciso I do art 41. o
qual ficará com a seguinte r-edação

"Art 41 - O servidor será aposentada
I - por invalidez permanente, moléstla

profissional ou doença grave. contagiosa ou incurá
vel especificadas em Ie r com proventos 1ntegra,s "

JUSTIFICATIVA
A i nva li dez permanente, qua 1quer que se

ja sua causa, traz coriscquénc'ias para o ser-vvdor-,
seme 1hantes à da doença tlrave ou 1ncur-àve1 .

Não há porque, restringir a epcserrtacor-ra
com proventos integra1 apenas aos casos decorren
tes de acidente em serviços

Corrobora com nossa argumentação o dis
posto no ar-t 98, VI que estabelece para a macis
tratura

"A aposentadoria com venc imerrtos rrrte-
grais é coroul sór-ta por inval idez" Não se faz
qualquer referêncla ao ac tderrte em serviço como
causa da invalidez, para assegur-ar o dtr-e rto á per
cepção da aposentadoria integral Não há porque
diferenclar os magistrados e os membros do MlnlS
ter-to Público, para os qua rs se aplica norma iden
t,ca conforme d1sposto no § 40 do art, 135, dos
demais servldores públ icos Há que se atender o
princip,o geral de que "todos são ,gua,s perante a
le,. sem distinção de qualquer natureza" (art 50)

Impõe-se a supressão.

PARECER'
A Emenda ob.jet rva a supressão da palavra "r-es rderrtea".

constante do arr 50 "caput "
O obJetlvo perseguido por seu autor é o mesmo que mot1VQU

a Emenda no 2T00677/2. que mereceu parecer favorável meu e
que reputo tecnicamente mais perf'e t ts. , por s irrtet tzar- o texto
do dtsposrt tvc

Além disso, ê rrnper-roso reconhecer que a norma do "caput "
só produz1rá ef rcàc ta em t er-r t tór-io sUJeito á ação das auto
ridades .fud tc rar f as br-as r l e tr-ae , razão pela Qual não se ,Jus
tifica a manutenção da express~o "no País"

Pe1a aprovação pare, a1

suor-una-se a excr-essao. "r-es rderrtes ' I do
art. 5, o qua lficará com a segulnte redação.

IIArt 5 _ Todas são 19ua1s perante a Ie i ,
sem d i st 1nção de qua 1quer natureza. assegurada aos
brasi leiros e aos estrange 1ros , no Pa t s , a
rnv tol ab t l tcíade do direito á v rda , á liberdade. á
, 'lua1dade , á segurança e a pr-opr t edade , .".

PARECER
Trata-se de emenda supressiva des't rnada a cíe i xer- claro

que a norma do inciso IV do art 38 dest ma-se aos atuais
aprovados em concurso públ ico par-a car-go ou emprego púb] ico
que não tenham sido convocados para assum1-1os ccnsrder-o-a
pertinente e registro a necessidade de. na r-edação f inat , ser
o df spos t t tvo transposto para o Ato das DispOsiçí5es const rtu
c ionais Transit6rias

Pe1a aprovação

PARECER.
a assunto Já fo, melhor d,sc,pl,nado. com a adoça0 da

redaçlao proposta pe 1a Emenda no 1584-4. do Senador José Fo
gaça. Com a aprovação desta Emenda, a qual propi5e nova reda
ção para o inciso I do artigo 41 (para corrigir omissi:!o). o
servidor público será aposentado com proventos propOrciona1s
no caso de inval idez permanente que não decorra de acidente
em serVlço.

EMENDA 2T00410-9
AUTOR LOUREMBERG NUNES ROCHA - PTB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se a expressão "for", do mc iso IV
do Art 38, que f,cará com a seçurrrte redação

"IV - será convocado para assumrr- cargo ou
emprego aque 1e que aprovado em concurso pub 1 i co
de provas ou de provas e títulos, com pr-tor-rdade ,
durante o prazo ilT1=lrorrogável previsto no edital
de convocação, sobre novos concursados, na
carrelra u

EMENDA' 2T00409-5
AUTOR lOUREMBERG NUNES ROCHA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PIôLA APROVAÇAO PARCIAL



vencimento, salvo o dlSPOStO em eeovencac ou
acordo co 1et i vo

F'ARECER.
A emenda pretende suprimir a seguinte expr-essão do in

ciso XV do art 38' -.. salvo nos casos em Que exceder o te-
to resultante da rSlTl.lneraç!lo bás-rca do nlvel rnars alto da
carreira ou classe funcional, acrescida dos adtc tona í s pró-
prios e por tempo de ser-vrco"

D inciso XV do art. 38 trata da ,rredutibi1ld"de da re
muneraç!lo dos serv i dores púb 1, cos D di soos i t 1VO ac i ma• Que
ÇI autor da emenda pr;etende sucr-rmtr , é uma ressalva ao dlrei
to irredutib, 1idade

Optamos por manter a matéria tal como aprovada no 10
turno de votação da Constituinte. Que v- sa a co ib ir- os altos
sa 1ar-i os dos ass i m chamados "mar-a.iàs''

Votamos pela reJeiç!lo

EMENDA: 2T00417-6
AUTOR. HOMERO SANTOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do art rçc 67 do Ato das
DisposiçOes Constitucionais Transitónas, do
Projeto -de Const.ituição. a seguinte expressão

"e com a ap l i cação de. pelo menos.
cinquenta por cento dos recursos a que se refere o
art. 215 da Cons't t'turção '

PARECEk
A emenda pr-opõe supressêo r-e tat rva ao er-t 67 do Ato

das DisposiçOSs conet stuctonais Trans,tórias, Que cu ida da
vinculação de percentual dos recursos a que se refere o
art. 215. para eliminar o analfabetismo e universal,zar o
ensino fundamental

A ma'tér ta foi amplamente discutida durante os trabalhos
da Assembléia Nacional Ccns't t tu m'te , prevalecendo a
pr tcr-tdade para o ensino fundamental. rnc lurda, at , a
erradicaç!lo do analfabetismo •

Pela rejeição

EMENDA 2T00418-4
AUTOR HOMERO SANTOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do ProJeto de Constituição. no
Inciso XI do Artigo 21. a seguinte expressão
" . as empresas sob controle ecvonar-vo estatal'

PARECER:
A emenda objetiva auor-mur- do ProJeto de const rtutcão ,

no inciso XI do art. 21. a expressão " as empresas sob
controle ac tonár-to estatal 11 , com o ob.jet ivo de cermt t tr
que os serviços te lef'cntcos. telegrãf,cos. de tr-ansmt ssão
de dados etc possam ser executados por 'lua 1Quer, t, po de
empresa concessionária da Umão. estatal ou pr rvada

Optamos por manter a redação or,ginal. aprovada no 10
turno de votação, Que resu1ta de acordo de 1, derança

Por 1550, votamos pela reJeiçao da emenda

EMENDA 2T004i9-2
AUTOR SANDRA CAVALCANTI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

1) Art 229. § 60. _ Supr trna-ese a expressão
"Por mais de um anel

2) Texto
Art 229 § 60 _ O casamento c t v r l pode ser

dissolv1do pelo dt vór-c io , nos casos expressos em
lei. após pr-évra separação jud,c,al por mais de um
ano ou comprovada separação de fato por mai s de
dois.

PARECER
1 Objetiva a emenda sucr-tnnr- do § 60. do art 229 a ex
pr-essão "por mais de um ano" para que o d'rvór-c to se ef'e't i ve
quando a separação judicial conte d01S anos, tentando evrtar .
assim, os seus ef'e i tos necatlvoS

Entendemos que o referido parágrafo deve permanecer com
o texto aprovado no 10 Turno, POlS o prazo nele pr-evi sto é
suficiente para que uma r-elação estremecida entre o casal se
Ja reaval iada e, senda v ráve l a reconci l ração , haja errtendr
mento e seja ev1tado o divórclo

Pela rejeiç!lo I

El.ENDA· 2T00420-6
AUTOR THEODORO MENDES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-rrna-se , do projeto. inc V do art tco 38
que diz o seQuinte'

.. os cargos em comt ssão e funções de
confiança na adm1nlstracão publica ser-ão
exercidos. pr-ef'er-enc-ta lmente, por servidores
ocupantes do cargo de carre i ra técnl ca ou
praf1ss i ona 1. nos casos e cond 1ções prev 1stos em
le r ' .

PARECER:
A emenda pretende suprlmir o mc tso V do art 38 Que

trata do preenchimento de ceraos em corm aaão e funções de
confiança.

Os aC\lUTTlSntos apresentados pelo autor da emenda no
sentido de que o dispositivo ser ta um "cri Ihão" na adminis
tração pública. não merecem. a meu ver. acolhida.

E. por isso. opinamos pela rejeiç!lo da emenda

EMENDA 2T00421-4
AUTOR' THEODORO MENDES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do art rço 50 , XLIV. a pa1avra
"aru s't ia '

PARECER
Com a Emenda pretende seu nobre Autor. através da

proposta de supressão do vocábulo" arn st ia ", no texto
do item XLIV do art 50. que esta também se estenda
àqueles que hajam sido condenados pela pr-át rca de tortu
ra e outros cr-imes elencados no dlSPOSltlVD

Não endossamos a op 1rn ão do nobre Autor da Emenda.
A arn s't ra é perdão e está ínsita na alma bras i te tr-a.
dando dlSSO demonstrações grandlosas a nossa Histcr ta ,
como, a l tás , exemplo disso o dá o nobre proponente da
alteração era coç t tada Mas, nesses eo t sódvcs todos, cui
dava-se de desarmar os esovr rtos drarrte de r l ic í tudes
decorrentes de atos po l t t rcos em que a -tõruca é o des
prendlmento do tndtv í duo agindo em favor de uma tese
que entende melhor atender aos inter-esses da cojet ívr
dada Mas as r t tc t tudes escec-i f roadas no d i spos t t tvo
const 1 tuem , ao contrario, comportamentos desef mados com a
pr-ópr ra alma br-as i re rr-a , p01S const t ruem atitudes desuma
nas e ego i st 1cas em essênc1a e por i sso que não devem
ter tratamento que equrva lha ao ap l rcáve l áqueles outros.

Somos, par essas razões, contrário à aprovação da
Emenda

EMENDA 2T00422-2
AUTOR THEODORO MENDES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se. do § 40. do art,go 50 das
ürscos icões Tr-ans rtor-ras , o seauirrte
" no c ia 10 de oene u-c de 1989,

PARECER
A emenda pretende sucr-trmr- o § 40 do art 50 das 01S-

pos ições Transltór1as que f i xa o t érmmo do mandato dos
atua-is Prefeltos, Vlce-Prefeltos e Vereadores

Acred,tamos Que as Questões de datas, se.iam de eleições
ou de térmlno de mandatos, foram def tru-t tvamerrte r-esojvroas
no 10 turno de votação da Const1tulnte

Pela reJelçãO

EMENDA 2T00423-1
AUTOR AlRTON SANDOVAL - PMD8
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Dê-se ao ar-t ico 134. § 10. a segumte
redação

Art 134

§ 10 _ O M,mstérlO Púb l tco da União ,
ressalvado o dvscosto no - 30 deste artlgo, tem
por chefe o Procurador-Geral da Repúb l ca , nomeado
pelo Pr-es idente da Repúbl,ca dentre irrteçr-arrtes do
MlnlstérlO Púb l rco , maror-es de tr-o rrte e c mco
anos, após a aprovação de seu nome pe 1a mai or 1a
ebso1uta dos membros do Senado Federa 1, para
mandato de d01S anos. perrm t rda a recondução

PARECER
A emenda merece aprovação, consoante os termos de sua

Just1f1cação O texto proposto amplia o uruver-so de escolha
do Presldente da Repúbllca De outro lado, a cr-occs icãc r-ea
tabe 1ece, segundo sua Just 1f, cação, a expressão aprovada em
segundo turno

Acolho-a

EMENDA. 2T00424-9
AUTOR ROBERTO VITAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor rma-ee a expressão "vetado todo t1PO de
comer-c ra l tzacêo ", do parágrafo 40 , ar-t i ço 204, da
Seção I. da Saúde

PARECER
Nossa concordância com o autor da emenda prende-se

tão-somente à comer-c i a't t zacêo dos nerrccíer-rvaocs , razão por
que, nos termos do parecer of'er-ec rdo à Emenda No 2,t01737-5,
r-et u-amos do texto a expressão "a seus der tvaccs" Quanto
aos demais i tens f ica mant ida a pr-o rbição de comercial tzacão ,
pelos efeltos danosos que representa à saúde oúb l roa Pela
r-e.ie rcão

EMENDA 2T00425-7
AUTOR ROBERTO VITAL . - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se do lnC1SO I, do ar-r iço 200, a
expressão "folhas de sa lar tos '

PARECER
A emenda pretende supr tmtr- a expressão". folhas de

sa Iàr to" no rnc í so I do art 200 O autor não dese.ja que a
folha de sa làr tos s irva de base para o f rnanc tamerrto da se
curldade 50ci81

Não vemos. porém. motivos para excluir a folha de sa
Iár-tos como base da corrtr tbuicão socra l dos empregadores

Pela rejeição.
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EMENDA 2T00426-5
AUTOR ROBERTO VITAL - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o mc iao XIX, do ar-t ico 70 , do
capitulo lI, dos D1re1tos soc iats "licença
pa'ter-ru dade de o rto d ias , nos mesmos termos do
mc rso anter ior- , aos que preencham os r-ecurs rtcs

f' i xados em lel". do Projeto de Cons-t t-tu tcão

(S), do 20 Turno

PARECER
O afastamento do trabalho sem preJuízo do se lar to , por

um dia , no caso de nascrmerrto de f i tho , no decorrer da prl-
meir-a semana, é d ir-e rto Já pr-ev t sto em 181

Por outrolado. não nos parece necessár 1Q, na ma101""1a
dos casos, que o genltor se afaste durante oito d ias , cabendo
á Ie i prever as diferentes hrpótesea e a curaçãc que a l rcen
ça patern, dada deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos que do mc í so XIX do art 70
deve ter supr-umdo os termos lide oito dras", "mesmos" e 11 do
,nC150 arrter ior-. aos Que preencham os requls1toS". mas não
cabe a supressão "vn totum"

Pela r-e.re icãc

EMENDA 2T00427-3
AUTOR ROBERTO VITAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

A proposta vem Justificada basrcamerrte no argumento de
que o pr-ece r to repete, d i sc tp l rnando de maneira até menos a
propriada o que pr-ev t ato Já está no item I do caput do artigo
103 Alem do mai s a c trcunstancra de maom-t tr- a precertua
Cão sob proposta de supressão r-ev i sãc da r-eapeot tva deersão

errtrar ta em conf t rto o r-escect tvo or-denamento com a doutrina,
ho.je prevalecente, de que as r-ev i sões dos atos jud1clals
conat r tu t garant18 rner-ente ao Estado de Dlrelto

Os argumentos de sustentação da proposta Just t f rcarn-rta
a sac tedade e com eles acordarros par-a. ace rtando a supressão
sucer-rda , manlfest<1rmos o nosso parecer em prol de sua apro
vação

EMENDA 2T00432-0
AUTOR JOSÉ IGNACIO FERREIRA - PMOS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda supress i va
suor ima-se do art 50,. LXXIII do ProJeto de

consf rturcão (b) a expressão na br-as i le1 r-0' I

PARECER
A emenda busca rmoedir- que a ação de "habeas data, ino-

vação do Pr-oaeto , saJa pr tvat tva de br-es r te ir-oe Entenda, com
seu autor, que nada Justiflca a d recr-tmmação , guardando, a
I i as , ccer-enc ia com o pr-ocedrmerrto que ado'te i quando da apre
c tação das propostas destinadas ao eper-f'e rcoamerrto do texto
do "caput " do Art 50

Sou pe 1a apr-ovação da propos1cae

suor-rma-se a expressão "complementar que
preverá mderrtzação compensa'tór ra , dentre outros
d1reltos", constante do Art 07, lnC1SO I

PARECER
A emenda retira do texto a neceesrdeoe de lei complemen

tar para regu 1ar a proteção do empregó contra desped 1da arb i
tr-ér-ra

Pela drmensão da matér-ia. o status de 'l e i complementar é
essane 1a 1 para sua d 1scussão

Cons ideranco que a redaçao do lnC1SO I do art 7 resul-
tou de acordo entre as l ider-anças , nosso parecer é pela reLo

Je 1 cão da proposta

suor ima-se a alínea "C", do ar-t roo , capitulo
IV, dos Dlreltos Pol t t rccs , "os maror-es de
dezesseis e menores de dezo-rtc anos", do ProJeto
de const rturcão (b ) no segundo turno da Assembléla
Nac rona l Cons't rturrrte

PARECER
A emenda pretende euor trmr da alínea "c" do item rr do

§§ 1 do art 14, a expressão "os ma-or-es de deaessers e me
nores de dezo i to anos", para trnoed tr- Que os jovens nessa fai
xa de ldade, possam exercer, facul tat 1vamente , o drr-e r to de
voto

Nessa rcade , devrdo os meios de ccmmrcação e outros fa
tores, os ,Jovens do mundo moderno Já estão po 11t rzados e ap
tos para votar

Pela r-e.ie ioão .

EMENDA 2T00433-8
AUTOR MARIO LIMA
SUPRESSIVA

-' PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda em exame tem por obJet 1 vo restabe1ecer ma

térla aprovada no 10 Turno de votação e não rr-c tutcre na
r-edação do venc i do

Trata-se de restabelecer a expr-essão "mercado de" om1-
t ica no lnC1SO XX do art 70 do PrOJeto de Conat t tutção

O referldo lnC1SO vc'l tar-ra a ter a seQulnte" r-edacão
"XX - proteç~o do mercado de trabalho da mr lher-. medr

ante mcerrt t vos espec í f rcos , nos rermos da 181",
Na redação do ProJeto par-a d t scussão e votação em 20

turno, a expreasão "mercado de" par-a, no seu entender, compa
t,bll,Z0U o texto De fato, não há como, do ponto de vista
.jur- rd tco • ccns ioer-ar- d u-e r to da trabalhadora a "pr-o'tecão do
mercado de trabalho"

O correto é a "pr-oteção ao trabalho"
Todav ra , flel aos cr t ter ics que adot e t , enumerados na a

presentação destes pareceres, acolher a emenda

- PMDB
PARECER PELA AP.ROVAÇÃO

EMENDA' 2T00426-1
AUTOR RONALDO CEZAR COELHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
Supr i ma-se o § 20 do art 177
§ 20 _ Na aqu í's tção de bens e serv tços , o

Poder Publ ico dara tratamento pr-ef'er-enc i a l à
empresa br-as t Ie ir-a de cap t t a l nac rona l

PARECER
Pe 1a r-e.ie i ção da emenda, em r-azão do par-ecer f'avor'áve 1 a

emendas oferecldas a esse mesmo chspos i t tvo , asqu i s pro
põem a supressão da expr-essão "de cap i ta l nacional 11

EMENDA 2T00429-0
AUTOR JOSÉ IGNACIO FERREIRA - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda de correção de forma ao art 24
XI I I, no qual se deve ccr-r tc u- a exor-oasãc
"aae r s tênc-ra .jud t c t àr- r a ' I para "ass i stencre
Jurld1ca", comcat tb i l rzando-o com o art 50,
LXVI, desta forma

"Art 24-

EMENDA 2T00434-6
AUTOR MARIO LIMA
POR OMISSÃO

Restabe 1eça-se a expressão
orm t rda no Art 70 1nClSO XX

"mercado de"

EMENDA 2T00436-2
AUTOR MARIO LIMA - PMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda pretende, ao restabelecer referêncla ao

mc í so "XXXIII", om t rco no caracr-af'o 10 do art 70,
fazer com que a oro tb tcêo de trabalho noturno, pengoso
ou msa lubr-e aos menores de dezo rto anos e de Qualquer
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na cond rção
de apr-end i a. se.ia d í scrp'l rriada em 'l e t , adaptando-se a
menc10nada prolb1ci!o às pecul1arldades de sua ativldade

O Texto tem correspondêncla com o art 80,
paraQrafo 40, do orlQlnalmente aprovado Dessa forma,
pode ser entendldo que o mumeral romano deve ser lncluldo
no parágrafo 10 do art, 70

Pe 1a aprovação

- PMOB
PARECER PELA APROVAÇÃO

XI I I _ ass rsténc ie Juridlca e defensor 1a.
pub l rca '

PARECER
Cabe razão ao 1 lustre Autor da Emenda Trata-se apenas

de técnica leg1slatlva, sendo a expressão "Juríd1Ca" bem rnai s
abr-angente

Pe1a apr-ovação

EMENDA 2T00430-3
AUTOR JOSÉ I GNAC10 FERREI RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda suor-ees i ...a
do art 50 ,XIII, do ProJeto de Const,tu1ção (S)
a expressão "no últ,mo caso" .

PARECER
A supressao proposta altera substanclalmente o sent1do da

norma, para reduzlr o rlgorlsmo que deve caracterlzar o
orlnC1Pl0 do Slg110 da correspondênc1a e das comun1caÇÕes ta
l egráf lCas e de dados

Sou pela rSJelçãc de emenda, relterando a POS1Çi:i:O que
adotel durante a tramltação do proJeto, desde o lnlClO dos
trabalnos constltUlntes

EMENDA 2T00435-4
AUTOR MAR I O LIMA
POR OMISSÃO

Restabeleça-se ° "numeral
om t rdo no - io., do Art 70

romano XXXIII"

EMENDA 2T00431-1
AUTOR JOSÉ IGNAClO FERREIRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda supress 1 va
supr,ma-se o - UnlCO do art 103 do ProJeto de
Cosnt ltU1Ç~0 (B)

PARECER
Com a Emenda é proposta a supressão do parágrafo úni co

do art 103

Suprlma-se a espressão "excepclonalmente"
constante do Art 70, inC1SO Xl

PARECER .
Trata-se de Emenda Que lntenta suprlmlr a palavra "ex-

cepclonalmente" do texto do ltem XI do art 70 do ProJeto
de CanstltulÇão Com 1SS0, pr-etende a seu autor que a par-
tlcipação dos trabalhadores na gestão da empresa ocorra nor
malmente e. não, excepclonalmente

A part1c,pação dos trabalhadores na gest~o da empresa
const,tui, sem dUVlda alcuma, questão bem del icada e que
àeve ser tratada de forma gradua 1



Supr1ma-.se o inc1s0 LXXII do art1QO 50 do
ProJeto de Const i tu reão (redação para 20 Turno)

essencial para sua df scussão
Cons,derando que a redação do mcrso I do art 7 resul-

tou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela re-
jeição da proposta

PARECER
Entre as mais slgniflcatlvas 1novações que

caracterizam o texto const 1tuc io-ia 1 ora em elaboração,
ganha expressão o mst, tuto do mandado de 1njunção,
regulado no mcf so LXXII do art 50, cUJO conteúdo e
redação emerglu de estudos, ponderações e dt scussões
demoradas, amplas, abrangentes e profundas

Cr-e-io que acoiher emendas e l trnf nando o mst rtuto
ou que alterem o texto aprovado em prlmelro turno, para
restr 1ng i r seu a 1cance , não se amo1aa ao pensamento
da mal0ria

Por 1S50, sou pela reJBu;Ê3o da presente emenda

Suprima-se o § 10 do ar-t iço 50. do ProJeto
de Cons't t tu rção (redação para o 20 Turno)

PARECER'
Trata-se de proposta de supressão do § 10 do art 50.

que diz terem as normas def 1n 1daras dos di re í tas e garant 1as
'rundemerrte rs ap l tcacão rmed ra'ta

Sou pe 1a aprovação da emenda Pr 1me1 ra , porque a pr-udén
ela recomenda, Sem Que dlSS0 decorram preJuizas msuper-ave í s
para Quem quer que seoa , já que o texto em elaboração cr ta o
mandado de 1nJunção. Segundo, porque não se deve perm1t 1 r se
estabeleca o r-ac roc trno de Que as dsmat s normas e pr-rnc tp tos
da coris't t tu t ção não gozarão de ap l toab t 1rdade rmecnata
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- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00443-5
AUTOR JOÃO CASTELO
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00444-3
AUTOR JOÃO CASTELO
SUPRESSIVA

suor-una-se o - 10 do ar-t rço 162 do ProJeto
de Const 1tu1ção (redação para o 20 Turno).

PARECER
A progresslvidade do imposto de Que trata o dlSPOSltlVO

sob exame não é de caráter trnpos i t tvo Caber-à ao legls1ador
munlc1pal assim deflnl-lo, condrção que, ao nosso ver, afasta
qualquer posslbi 1idade de dlscrimlnação, tendo em v rsta sem
pre o oumpr-irnerrto da f'unção soc ia l da proprledade

Nosso voto, por isso, é pe 1a r-e.je i ção da emenda

PARECER
A não ut 11 , zação I subut 11 , zação ou retenção como reserva

de valor de áreas urbanas edrf tcave i s são cer-acter i aadas como
uso antl-soClal da proprledade

Compete ao poder oob l ico munlcloal co tb ir- este abuso, a
través da uti 1rzação de lnstrumentos ef,cazes que vão desde
o parcelamento ou edrf rcação compulsória. rmoos'to progres
S1VO, até a pena l rzacão da desapr-opr ração com o pagamento da
indenlzação em títulos da dívida oúb l rca ,

Pela re,Jelcão

t. ev,dente Que não se pcde , de forma genénca, retirar
do emor-esar io a liberdade de comandar a sua empresa, o Que

pode redundar em má admtru atr-ação , com o risco, mc lus rve , de
levá-la à bancarrota

Parece-nos. po t s , ma, s acertada a r-edação aprovada para
o rtem Xl do art 70 do ProJeto

Pela reJelÇão

Supr tma-ae no - 40 do ar-t i go 187 do ProJeto
de const rtutcao (redação para o 20 Turno), a
expr-essão segu 1nte

"§ 40 subut i 11zado ou não
uti t i aacío "

EMENDA, 2T00438-9
AUTOR' AFONSO SANCHO - POS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TDD437-1
AUTOR AFONSO SANCHO - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2T00446-0
AUTOR GABRIEL GUERREIRO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr irna-ae o § 30 do Art 182

EMENDA 2T00439-7
AUTOR AFONSO SANCHO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Supr ima-ee o lnC1SO 11 do "caput" doartlgo
161 do Pr-o.je-to de Const,tu1ção (redação para o 20
Turno)

PARECER

2TOD656-0
Pe 1a aprovação. nos termos do parecer à Emenda no

PARECER.
Sou pe 1a aprovação, em parte, nos termos do parecer à

emenda no 2t 00048- i

EMENDA' 2T0044D-1
AUTOR AFONSO SANCHO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do mc t so XVII do ar-t rço 70 do
Pr-o.je to de Const , tu, ção (redação para a 20
Turno), a seQulnte expressão

"XVII _ em, pelo menos, um terço a mais
do Que o sa l ár ro normal"

PARECER
O autor da emenda irrt errta a supressão de dlSPOSltlVO que

garante ao empregado remuneração de fêrlas em, pelo menos, um
terço a mais do que o satàr-ro normal

A nosso ver, a proposta que se pretende suor-rrmr- const f 
tU1 parte do elenco de modestas medrdas que, em seu conourrto ,
deverão corrtr-rbu ir- s1gnlflcativamente para a promoção scc ra t
e econõmrca de nossos sofrldos trabalha.dores

Pela reJelção,

EMENDA 2T00441-9
AUTOR JOÃO CASTELO
POR CONTRAOI çÃO

- PDS
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2T00447-8
AUTOR GABRIEL GUERREIRO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-1ma-se do Cacut do Art 14 das
01sposicões Ger-a t s e Tr-ans rrcr tas a expressão lia
áreas pendentes de solução....

Art 14 - Será criada, dentro de noventa
dvas da promulgação da Cons t t tu rção , CO<1l1ssão de
Estudos Ter'r i tor ta ts , com dez membros rndf cados
pelo Congresso Nac1ona 1 e ClnCQ pelo Poder
Execut 1VO, com as f 1na 11dades de apresentar
estudos sobre o teriltóil0 naclonal e anteproJetos
re la't tvos a novas urwdades -ter-r-t tor ra r s ,
notadamente na Amazón 1a Lega 1 e em áreas pendentes
de solução

PARECER
A emenda pretende sucr um r- a ex.pressão" . e em áreas

pendentes de solução" no caput do art 14 das ütsposicões
Tr-ansf tór ias O autor cons tdera a expressão desnecessàr-ra ,

Optamos pela manutenção do d t spos i t i vo tal como aprovado
no 10 turno da Ccrts-t t tu irrte

Pela reje1cão

Supr,ma-se do inciso 1 do artlgo 70 do
ProJeto de Const 1tu 1Cão (redação para o 20
Turno), as segu 1ntes expressões

"I - arbltrár1a ou dentre outros
d1reltos"

Ad,c1One-se ao rnc íso XVII I do art ,go 50 do
Pro.reto de Conat i tu 1cao (redação para o 20
Turno), a segUinte expressão

"XVIII _ observado o dr.spos'tc no ar-t iuo
197 desta ccnet rturcao"

PARECER'
A emenda retlra do texto a necessldade de lal cO'11plemen

tar para regular a proteção do emprego contra despedlda arb,
trár18

Pela dimensão da matéria, o status de le1 complementar e

PARECER
A emenda Quer acrescentar ao ,nC1SO XVIll do ar-t 50,

r-elat ivos a Criação de Asaoc i ações e Cooper'at tvas , o seçu m
te "observado o d i spos'to no art 197 desta const rtu icao"
Entendemos que o obue't 1vo de seu i tustr-e Autor está
mais adequadamente a'tend'ico pela Emenda no. 2T01461-9, a Que
demos parecer favorável

Pela pr-e.jud í c ta f rcíede

Suprima-se no art 20 Ato das Disposlções
Cortst r tuc rona t s Transltórlas a expressão "a forma
(República ou Monarqula Cons t t tuc rona f ) e 111,

passando o art 20 a ter a segulnte redação
"No dra 7 de setembro de 1993, o e lertor-aco

des n-n r-a . atr-avés de p l eb t sc r to , ° S'ia'tema de
Governo (Par l amerrtar-r smo ou Pr'es tdenc ta l rsmo) a
vrccr-ar- no Pals""

PARECER
A emenda or-opõe a e l rmtrração do o leb rsc rro sobre a forma

2~ogoverno, pela supressão da or ime ir-a parte do art 20 do

Se a Questão se clnge ao aparente anacr-om smc da forma
monar-ou roa , é pr-ec i so não esquecei que as monar-ouras remanes
cenres ~a Europa referem-se, na mal0rta das casos, a países
aue estao entre os malS estávels do mundo Até mesmo no ex
tremo oriente hê eyemplos de monarquias ultramodernas, como é
o caso do Japão .

A trad1cão monàrqtJlca que a BraSl1 herdou de Portugal
~cnde essa forma começo~ na prlmelra metade do secul0 XIV)
~01 lnterromp'da por um- golpe de estado do Qual resultou uma
dnadura ml1itar repub1lcana baseada na ldeologla POSltl
"1sta

O pleblsclto por Ser democrátlco. deve dar oportunld3de
ao povo brasi lelro de se manlfestar sobre a forma como também

EMENDA 2T00448-6
AUTOR AMI LCAR MOREI RA - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI CÃO

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00442-7
AUTOR JOÃO CASTELO
SUPRESSIVA



Pela prejudlclB l icade

Suor-irna-ae , na integra, o mctso XIV, do
art1go 70 • do ProJeto de Const t tu rcão (8)

Supr1ma-se "IN TOTUM"" o Art 54 e os seus
parágrafos 10. 20. e 30 do Ato das
Dr spcs rcões Const t toc torta t s TranslíórH3S, do
ProJeto de Cons't i tu rcão IB)

PARECER
A emenda, que propõe a supressão de parte do art 54 do

Ato das Dr socs tcões Consr t roc tona rs Trans1tór1as, f t ca preJu
d i cada em face de nosso parecer pela aprovação das de numeras
2T00044-8. 2T00500-8. 2T00412-5 e 2TOOB28-7. suor-ess tvas to
ta's

- PFL
PARECE" PELA REJEiÇÃO

- PFL
PARECER PELA PREJUDICIALlDAOE

EMENDA 2T00456-7
AUTOR BENno GAMA
SUPREssrVA

EMENDA 2T00457-5
AUTOR BENITO GAMA
SUPRESSIVA

PARECER
A Emenda pretende sucr inu r o i tem XIV do art 70 do

ProJeto de Conat t tu icão , Que assegura aos trabalhadores
urbanos e rur-a ts drr'e t to a Jornada máx rma de se i s horas
para o trabalho reallzado em turnos trunter-ruotos de re
vezamento

Não há como se aprovar a presente Emenda. porquanto
a matér-ia constante do d r spos t t rvo Que se almeJa suor-v
mu- resultou de acordo entre as l1deranças

Pela reje1ção

PARECER
A f i sca l t zação finance1ra e orcamerrtár ta coe órgãos da

Poder Púb l i co sofreu nos u l t tmos anos, constr-ac tmentos decor
rentes de hlpertrofH:; do Poder Execut rvo em detrlmento do de
na i s

Neste momento cese.ramos ver restabelecer as or-err-caat t
vas do Poder Leglslat 1'10 para pleno exer-c i c ro da representa
ção popular

A supressão pretend1da pelo nobre autor da emenda con-
trar1a este obJetlvD

Pela raJe1ção

sobre o 81stema de governo
Pela reJelç:3.D

PARECER
O escopo da presente emenda é a supressão do art 23 e

seu oarágrafo úruco do Ato das D1SPoslçàes Corts't r tuc tona i s
Tr-ans rtor ras . Sa l terrta o , lustre autor que o ch soos i t í vo a
provado estabelece or-tv t tec toe e vantagens dr scr-nru na-tor-j as
e i roustas A par d 1sto é danoso ao er-ár i o púb 11co Entende
mos que, realmente, a aposerrtador ra deve reger-se pela 1S1
vlgente a data da mat rvação De lembrar que aos ser-v idor-es
mat ivos o texto conat t tuc tona l Já assegura a par idaoe de
r'emmer-acãc com os ser-v i dcr-es em at i v-rdade nos exatos termos
do § 4 • do art 41

Pe 1a aprovação

Suor una-se o ar-t 23 e seu § ÚnlCQ do Ato
das D1SPoslçàes Cons't t tuc rona t s Tr'ans i tór i as

EMENDA 2T00449-4
AUTOR AMI LCAR MORE I RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00450-8
AUTOR AMI LCAR MORE I RA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Emenda suor-ess tva ã parte f mal do lnC1SD
IX. do ar-t rço 135. do Capitulo IV. Título IV.
Seção I, da Mlnlstérl0 PúbllCO

Suprlma-se no c t soos t t rvo a expressão
"sendo-lhe vedada a representaçíào .iucncia t e a.
consu t tor-ra Juríd1ca de errt rdades púb l 1cas""

PARECER
Tem em v i s'ta a presente Emenda se.ia suor rmida , ao flna 1

do r tem IX do art 135, a cláusula que veda ao Mlnlster10
6~g~ ~~~sa representação e a corisu l tor-ra .jur tcítca de ent i dades

O texto deve ser marrt rdo , P01S guarda coer-énc ra com as
or'ev rsões constantes na Seção relat1va a "Acvocacia Geral da
Unrão . rnc lustve quanto à representação Judlc1al e a
consultoria Jurid1ca dos Estados e do D1strito Federal
§e~~)vada aos r-eeoect rvos Procuradores" t ar t 137 e se~

Pela reJeiç~o da Emenda
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EMENOA 2T00451-6
AUTOR AMILCAR MOREIRA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJErçÃO

EMENDA 2T00458-3
AUTOR. ANTONIO BRITTO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr umr , na 1nC150 X do ar t 211, as
palavras "acnurn str-at iva e de gestão f mance rr-a e
pa t r trnorria l " "

sucr va-se a parte f ma l do 1nC1SO V do Art
24 do texto const 1 tuc tona 1 aprovado em or imeir-o
turno

PARECER
A emenda pretende sucr-imrr , na lnC1SD X do art 211, as

palavras "aomru str-at tva e de gestão f mance ir-a e oatr-urcnr
a l "; Justlf1cando que, par-a as rnst t tu ições pr-rvadas , a norma
não tem sent ido , enquanto para as urnver-s roades púb l vcaa ,
corrtr-ar-ra os or-mc to ios da adm1nistração publica, no que tan
ce à urn dace or-carnerrtar-ia , cr tando ass im. dentro da or-çarn za
cão do Estado, pessoas Quase soberanas

Entendemos que a acrtonorm a das ent tdaoes un tver-s t tar tas e
condrção tndvspeneáve l e easencta l para o seu padrão de qua
'l idade Pela eepec i t tc rdade de sua função soc ia l , mdeoenden
temente de seu reg1me Jur,dlco, a uruver-s rdaoe tera Que se
reger pelo pr rnc i p to de mm sscjub i t ioaoe entre ens ino , pes
quisas e extensão, o que somente será ooss ive l se lhe for as
segurada a autononia pr-ev rsta no rnc i so X do art 211

Pela reJelção

, mc tus ive sua propaganda comer-c ta l ""
O lnC1SQ V do Art 24 passará a ter a

r-edacãc que lhe fora dada pela Comissão de
S 1stemat 1zação , ou se.ra

Art 25. 1nC1SO V _ crcducão e consumo.

PARECER
Concordamos com as razões expostas pe Io Autor A

comoe ténc ra da Un1ão para legls1ar sobre a propaganda comar
c ia l .ja se acha cons rçnaoa no Cap t tu lo que trata da Comun1ca
ção Soc ia l A manutenção da expressão no ãmb,to da lccn s lação
concorrente pode suscitar sér ios embaraços a I t vr-e at t v rdade
dos veículos de r-ad ioo t fusão. O texto or tçma l dá, em verda
de, maior abr-ançõnc ia à propaganda. através dos meios de co
rrumrcação

Pe1a aprovação

EMENDA 2T00452-4
AUTOR IBSEN P! NHEI RO - PMDB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00469-1
AUTOR ANTON10 BRI no - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-una-se a letra "e"" do tnc i sc I, do art
134 _ "o Mln1stério Públ1co Junto ao Tr tbuna l de
Contas""

Supr trna-sse a expressão "e de programas de
r-adro e televlsão"" do trtcr so 16 do Art 21 da
Pr-o.je'to

21
rã

a
rá-

PARECER
Concordo 1ntegralmente com os termos Justlflcadores da

emenda
Pe 1a aor-ovacão.

EMENDA 2T00453-2
AUTOR' IBSEN PI NHEI RO - PMDB
POR CONTRADI çM PARECER PELA APROVACÃO

Dê-se ao art1go 136 a segulnte redação
Art 136 _ Aos membros do Mln1sterlO Públlco

Junto ao Trlbunal de Contas da Unlão, apl1cam-se
as d1Spos1ções desta Seç~o pertlnentes a
garant 1 as, vedações e forma de 1nvest 1dura

PARECER
A emenda pretende suor irrnr do 1nC180 XVI do art

do Pr-ece-te de Cons't t-tu t cão a expressão "e de programas de
d io e teleV1são" Com lSSO, a Un1ão cíe t xer-re de exercer
c laes t r i cacão . para efeito mdrcat tvc , de programas de
d io e telev'lsao

A matérla. tal como aprovada no 10 turno de
votação, f 01 obJeto de acordo a, por 1SS0 nos POS1-
clonamos contrarlamente à emenda proposta

Pela reJe1çê,o

EMENDA' 2T00460-5
AUTOR JOAQUIM BEVI LACQUA - PTB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROV AÇÃO

Supr1ma-se "IN TOTUM'''' O lnC1SO 11. do
art1Qo 172. do ProJeto de Const1tu1Ç~0 IB)

PARECER
A emenda dê redação ma15 consentánea ao art 136, supr 1

mlndo a expressêo "Conselhos de Contas", sobre cUJO Mlnlsté
r10 PúbllCO devem d1spor os Constltulntes das Estados que
possuem ta 1 5 órgãos

Op1namos aSS1m favoravelme'lte é. emenda

EMENDA 2T00455-9
AUTOR BENno GAMA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr1ma-se a al1nea "J"" do inclso I do Art
108

PARECER
,Tem por obJetlvo a Emenda sob parecer, atraves da su-

oress~o da alinea "J". do 1tem I. do art 108. seJa ret1rada
a comoetêncla do Supremo Trlbunal Federal, nesse dlSpositlVO
prev1sta, para "processar e Julgar. orlg1narlamente. a
representação do Procurador-Geral da Republlca, nos casos
def1nldos em le1 comp lamentar. para a lnterpretaçao de 1a1
ou ato narmat 1vo federa 1"

O nosso parecer é favoravel à Emenda, pelas mesmas ra
zões que nos Jevaram a em1tlr parecer no sentldo da aprova
ção da Emenda no 957-7



EMENDA 2T00461-3
AUTOR JOAQUI M 8EVI LÃCQUA - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr trna-ese a expressão "os Governadores dos
Estados e do ü rs'tr-vto Federal e , nestes'''', da
letra a, do lnC1S0 I. do Art 111. a qual f rcar-á
com a seguInte redacão

"Art 111 _ • .
1 _ processar e Julgar, or rcmar-ramerrte
a) _ nos cr 1mes comuns e nos de

r-esponsar» 11dada. os desembargadores dos Tr 1buna i s
de Justlça dos Estados e do Dlstr1to Federal '''' ,,"

PARECER
Intenta esta emenda a supressão das expressões "os Go

vernadores das Estados e do D1str,to Federal"
A just,flcativa do Ilustre autor não é convincente.
Preferunos manter a r'edaçãc orumda do pr-rrne ir-o turno.

que f 01 objeto de amplo debate
Pela reJeição

EMENDA 2T00462-1
AUTOR. WALDECK ORNt.LAS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

Suprima-se, do ProJeto de Conat r tu icão (B),
o Inciso !l, § Bo do Artigo 171

PARECER
O autor 1ntenta exc 1U 1r do texto aprovado em 10 turno

a obrlgatorledade de cnscrumnecao . na le1 or-çamerrtár-ta
anual, das despesas por Estado, que, segundo ele, não ter-ia
qualquer sent rco f'unc tona l

D15cordamos um maror' detalhamento e tr-anspar-énc ta são
necessár 1os à Le 1 de Mei os

Pela reJelçllo

EMENDA 2T00463-0
AUTOR WALDECK ORNÉLAS - PFL
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-trna -se do Art 1B7. caout , do Pr'o.je'to de
Const t tu t ção (81 as expressões "pelo Poder
Publico munlclpal"", "plena"" e USOClalS"" ,
restando a segulnte redação

Art 187 _ A po l í t i ca de desenvo lv imerrto
urbano, executada conforme dlretrlzes gerals
f rxadas em Ie i , tem por ob.jer rvo ordenar o
daeenvo Iv rmervto das funções das c ioades e garantlr
o bem-estar de seus hab r tantes

"Art 29 Flcam revogados, a pari. Ir da
cento e ol1enta d ias da promulgação da
Conat t tu ição , su.ie i .o este prazo a UlTl3
prorrogação, meoianre 1e1, por 19ual p-;riodo no
maxrmo , todos os dt spcs i t tvos legals que a'tr rbucm
ou deleguem a orgão do Poder Execut rvo comp';;lltnc13
conf'er rda pela ConstltulÇão ao OJIlgresso Naclonsl,
espec ta lrnerrre no que tange a

I _ atr tbuicãc norma't t va ,
I I _ a locação cu l:ransferencla ds rec'..l.~S::l.J

de qualquer espsc ve .
Parág,afo On1co _ Os decretos-1 e i s que até a

promulgação da Ccns crtu ição não -c tvet-am s vdo

aor-ec iacos pelo Congresso Naclonal sej30
cons rríer ados rejeitados, respel'1aOOS OS efel1:0S
pr-oduz t dos durante sua v 1Qênc 1a, cabendo ao Pccer
Leglslatlvo d i soor- sobre as matêrlas rL9133
pr-ev r atas , se for o caso

PARECER
A emenda ob.jet 1 va nova redação ao art 29 do ~+o das

D1Sposlções Cons t t t uc iona i s Tr-aris r tór-taa Em face ,'Jorem. de
nossa maru f eetacão favorave1 à suoressao do d i scos t r i vo , nos
termos da Emenda 2t00639-0, concluimos pela pr-e.judr c re l t dade
desta

EMENDA 2T00467-2
AUTOR SIGMARINGa SEIXI"S - PSD3
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA PREJUDICIALI,)~DE

Inclua-se no Ato das D1Spo51ç6a.:s
Corrst t tuc tona t s tr-ans rtor ias , onde couber, os
segulntes dt soos t t vvos

"Art ,Na data da promulgação desta
Const r-tu reão será chamsdo ao exerC1C10 do Governo
do ü i str-rto Federal o Presldente do Tr tbu-ia l de
Just,ça local

§ 10 _ Dentro dos pr une ir-os noventa d18-3 dS!
exercíclD do Governo a que se refere este ar-n':J~,

far-se-á e le rcão para Governador e 'v rce-Gover-naccr
do D'i s-tr-r-to Federal

§ 20 _ Ocorrendo a vacánc 1a nos :!JJ i .3
út t imos anos do par lodo çover-nemarrra l , em
cor-r-esoondênc ia a cer tooc equ i va lente do rnanda'to
dos a tua rs Gover-nacor-es de Es rado , 3 e l e rção P21r~

ambos os cargos ser-a felta t r irrta dras depo 13 da
aber-ta a vaça , Dela Congresso NaClonal na forl113
da l e i ""

PARECER
PreJud1cada em f aco do par-ecer- adotado par-a 'J. crrenda

2t00116-9

PARECER
Pela reJ61çâo nos t,srmos do parecer qU3 ofereci a err:md3

no 2t-01740-5

E~ENDA 2T00468-1
AUTOR SIGII'ARING4 SEIXAS - P3D3
PARA CORR LINGUAGEM P,lRECER PELA REJEICilD

EMENDA 2T00469-9
AUTOR SIGN"RI~:G~ SEIXAS - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇ1\O

Transflra-se a norma do art 80 do /1,'1.0 das
D1Spos1ções Const ltUC10na1S tr-anertor-ias para o
texto das dj scos ições oerrnanerrres passando 2.
const rturr- Paragrafo un ico do ert 40 da
Constltulcão, "marrc rda a redação afereclda no
ProJeto de Const 1 tU1Ç2iO "8"""". ass rrn

"Art 40 . , .
Parágrafo úrrico _ íJ. RepObJ tca Fed3raL tva da

Brasll buscara a ,ntegração eCQ\lÓmlCa, polí'l:1Ca,
soc ra l e cultural dos povos da emér-tce Lar ma ,
v 1 aando à f armação d:;, uma coraun 1dwd~ I::n: lliO
amer- 1cana de riacõe.s" "

doS

- PMDB
paRECER ?ELA ilPROVAÇÃO

Suprlma-s-e o art 190 40 e seus par21graio:.; do
Ato das D1Sposlçães Con3tltuclonals Transltorlas

Suprlm:a-se o ar1.1go 17 do. 1'),)0 das
Dl~poslç6es Connt'1tucl0i,a1s Transl"Cor13s

eMENDA 2T00470-2
AUTOR. ALVARO ilNTÔNI o
SUPRESSIV4

PARECER
Acolhemos as razoes apresentadas para a suor'assão

dlSPOSltlVOS ref'erentes à Ccmlssão de Translcao
Pe 1a. aprovação

Dê-se ao Artlgo 32 do Ato das D1Sposlções
Cons-t r tuc tona i a Transltórlas do ProJeto de
Cons't t tu tçãc (8) a securnte redação

Art 32 _ t. assegurada a garant 1as de
v t ta l tc redade aos atuavs Mlnlstros do Tr-rbuna l de
Contas da Urnãc , dos 'rr-tbuna i s de Contas dos
Estados e do 01strlto Federal e dos 'tr-rburtavs e
Conse1hos de Contas dos MunlcíploS

EMENDA 2T00464-8
AUTOR WALDECK ORNt.LAS - PFL
POR OMISSÃO PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER'
N~o S8 nos afigura admiss;ve1 estender a garantla de

vital iciedade dos atuB15 Ministros do Trlbuna1 de Contas da
Unlao, contlda no art 32 do Ato das Disposições Const,tucl0
nalS Trans,tór,as, aos tltulares dos órgãos equlvalentes nos
Estados, no Dlstnto Federal e nos Mumcípl0s Não é matén2l
para a Const 1 tu 1ção Federa 1

Pela reJelção

PARECER
Ob.jet lVa a 1::.... -ia alterar a redaçllo do caput do art 187

do ProJeto, por coerêncla com outros artlgos '
Entendemos que o texto deve cont 1nuar como proposto,

uma vez que êle não 11mlta e nem moorr rca outros dlSpOSltl
vos, Apenas dá ma i s clareza á meter-ia

Pela reJelção

EMENDA 2T00465-6
AUTOR WALDECK ORNÉLAS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprlma-se, do ProJeto de ConstltulCão (8) o
§ 30 do Art. 32

PARECER
Nosso entendlmento é de que a emenda sob exame não se

acha atendlda no dlSpOStO nos arts 76 e 77 do texto const,
tucional Nesses diSpositlVOS, o cidadão é parte leg1tima pa
ra denunclar lrregularldades ou abusos ao Trlbunal de Contas
da União Pelo art 32, § 30 , ê dado ao contribulnte as con
dlções lndlspensávels para que forme um Juízo a respB1to da
legitimldade das contas municlpals Em iazão diSSO. votamDS
pe 1areJe1ção da emenda

EMENDA 2T00466-4
AUTOR SIGMARINGA SEIXAS - PSD8
PARA CORRo LINGUAGEM PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Dê-se a segulnte redação ao art 29 e seu
parágrafo únlCO do Ato das D1SposlçÕes
Const 1 tuc i ona i s Trans 1tór i as

PARECER
A emenda pretende SlJprHTllr o arl 17 d3S DE:r=-OSlcõe2

Transltórlas O art 17 ext1ngJe o Torrltórla de :=ern3,jo d9
Noronha e o relncorpora ao Estado de Pernambuco

Nos termos da Justlflcatlva apresentada pa10 autor. so
mos pe 1a aprovação da emenda

Pe 1a aorovação
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EMENDA. 2TD0471-1

AUTOR MAGUITO VI LELA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO ART 47/CAP-I/SEÇÃO
l/TITULO IV

Suor-ima-ee a expressão "COM MANDATO DE OITO
ANOS "". no § 10

Suor rma-ee a expressão "ALTERNADAMENTE POR
UM E DOIS 'ERÇOS. no § 20

PARECER
Com a emenda é proposta a supr-eesão , no § 10 do art

47, do número de anos de mandato do Senador, e, no § 20 do
mesmo artigo, por coer-énc ia com a proposta r-etr-oaporrtada , a
e l irmnação da referêncla à renovação alternada, de um e d01S
terços da representação senatorial. de quatro em quatro anos

Somos corrtr-ar tos à emenda Por duas razões or tme tr-o por
que não vemos em que a manutenção do mandato senator H31 em
a, to anos. renovada uma vez que é, expr-eas i vemerrte , a repr :~

sentaç'lo na Cl!1mara Alta de Quatro em Quatro anos, obstáculo à
modernização da estrutura do Poder Legls1atlvo, mas mesmo que
tanto representasse, o que nos deve preocupar e a Cons t i tUl n
te bem slgnificou essa asp tr-acão, é a efe't tva ocupação, pelo
Poder LeglSlatlvo, do espaço que lhe cabe no Jogo de dtv i são
de Poderes, exer-c'rtando suas competênclas com real pr-ove t to
para a modernização do Estado br-as r leu-o , com reflexos POS1
tlVOS nos anseios populares para os quais deve estar sempre
voltado, por segundo, a el umnação da pr-ev i são do número de
anos de mandato deixaria o texto conet t tuc rcna l sem a regra,
que é constante, no Projeto, re1at7vamente ao número de anos
de mandato correspondente aos dama1s cargos e 1et 1vos

Pelas precedentes razões somos contr-ár-ios à aprovação da
emenda

sár tos (no per tooo ele 28/02/86 a 2B/02/B7) e os rmrrts , pe-
quenos e médiOS produtores rurais [no perjodo de 28/02/86 a
3 j / j 2/87) do pagamento da correção monetar 1a sobre déb 1tos
decorrentes de empréstimo concechccs por bancos e mst rtut
ções f rnanca rr-as •

Em vir-tude de nosso acoth imerrtc à Emenda 2T00638-1, que
suor-une o art 53, cor Justlça e convern ênc ia , a rnedrda sob
exame flca preJudi"bada.

Pe1a pr-e.judrc ra 1,dade

EMENDA 2T00476-1
AUTOR CHICO HUMBERTO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

suor-una-se na sua tota t tdaoe o § 40 do
ArtlQO 53 do ato das D1SPOS1CoeS Conat rtuc rona i s
Tr-ans-rtór ras

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suor trmr- parte do

d t spos t t tvo do Pr'o.jeto que rserrta os rmcr-o e pequenas empre
sar ios (110 periodo de 28/02/86 a 28/02/87} e os mirn s , pe-
quenos e médtos produtores r-ur-a-is (no per todo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção monetarla sobre déb i tos
decorrentes de emor-éat rrro concedrocs por bancos e institui-
ções f, nance 1r-as

Em v rr-tude de nosso acolh trnerrto a Emenda 2T00638-j, que
suprlme o art. 53, por Just iça e converuénc ra , a medroa SOb
exame flca pr-e.jud i cada

Pela pre~udlclalldade

EMENDA 2T00477-0
AUTOR FRANCISCO ROLLEMBERG - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA 2TOD479-6
AUTOR FRANCISCO ROLLEMBERG - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda pretende suprumr a palavra "of rc ta ts" tnser roa

entre as palavras "dos" e "seguradores" no lnC1SO I I do art
197 O ob.je't t vo é o de apr-rrnor-ar- a redação do r-ef'er-rdo lnCl-
00 •

Optamos, porém, pe 1a mai ar c 1ar-eza da redação com a ma
nutenção da palavra "of tc ra t.s" que, no caso, não serve apenas
de ênfase ao drscur-so , corno sugere o autor da emenda

Pe la reJelção

Supr1ma-se a palavras "or rc ra is" inserida
entre as expressões "dos" e "seguradores", do
rric r so Ll , do ar-t rco 197

PARECER
Consoante o ar-t 183, a pescut sa , a 1avra, a 1 rnpor-t ação , a

exportação e o transporte por meio de conduto de gás conat r
tuem rronopó l to da uruêo Segulndo a mesma dlretrlz, o art.
25, em seu paragrafo 2 - que a emenda 1ntenta, de forma su
pressiva, modlf,car - defere aos Estados a exploraçao dlreta.
ou medlante concessão a empresa estatal, com exclusivldade de
distrlbulção os serVlços locals de gas canalizado fA expres
são "gas canal 1~ado" entendlda como o 51stema local de dlS
trlbuição do produto através de canallzação llgada a cada e
dlf;Cl0 ou residãnc7a, como ocorre hoJe nas c7dades do R'Jo de
Janelro e S"O Paulo}

Oestarte, havera, de forma gradat1Va, extraordmarla am
pllac"", na dlstrlbulÇM de Qas natural canallzado, conslde
rando as s1gnlf1catlvas reservas que estão sendo descobertas,
S6r-V1ÇOS de lmpr-esclndlve1 interesse públiCO, que, conforme
se depreende dos dlSposit1VOS aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma 7dênt 'Jca ao que ocorre hOJe com
os servlços de dlstrlbulçào de energ18 eletrlca, de telefone,
de abasteclmento d'água, etc Asslm, a aceltação da presente
emenda posslbllitar18 a oartlclpação da lnlclatlva pr,vada
na exploraçãO do slstema, pondo por terra as corretas dispo
slCóes dos textos cltados

Pela reJelçM

EMENDA 2TDD47B-8
AUTOR FRANCISCO ROLLEMBERG - PMDEl
SlJPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do § 20 do Art,go 25 do Pr-ooe'to
de Cona-t t tu rão (S), a secu irrte expressão'

"A empresa estatal, com exc lus iv ioade de
dlstrlbulÇão" "

PARECER
A tmum cíade cr rada pelo art 159, § 2, 11'lC1SO II, do

ProJeto, tem o OOJet 1VO de desonerar os proventos da 1 nat 1
vldade, orlunoos do trabalho assa Iar-raco ou autônomo, da
lnCldênCla do imposto de renda, quando o benef tc tár to t iver
sessenta e cinco ou mai s anos de idace Trata-se, portanto,
de uma não tnc tdênc ra , a rüve l conat t tuc'iona l , v rsando a
compensar os rnat ivos rdosos pelas mevrtàve rs despesas
com o tratamento' da saude, que surgem, de forma crescente,
com O enve thec irnerrto

A supressão pr-opos-ta na Emenda ampl rar iam o benefício
c i tacc , para abr-ançer , também, os aposentados idosos Que
tenham outros rendrmerrtce , que não os do trabalho A rnc lu
são aos casos em que houver rendlmentos de outras catego
r-ras , entretanto, estenderia a vantagem a pessoas que au
ferem rendimentos decorrentes da exp lor-ação ou locação de
bens rróvs rs ou lm6v8's ou da ap l rcação de caprt a l , h tpó-
teses em que os benef i c rár-f os t er tam posses suf tc rentes
para cr-esc mdrrem do favor f t sca I

Pela r-e.je tção

Supr irna-rse , do mc i so Il, do § 20 . do ar-t tco
159. sua parte flnal, ver-o rs "CuJa renda total
se.ia ccnat r tu rda , exc lus tvarnerrte , de r-endrmerrtos
do trabalho"

que apori
presto

dado
do 10

PARECER
A presente emenda oferece solução à corrtr-adrcêo

tel no relatórlo que acompanhà o Pro~eto, no qual
contas das ações que desenvolv, no período que me foi
para elaborar a redação do venc ido com o encerramento
turno de d t scussão e votação

Tal solução, parece-me a mais adequada er-fme ir-o porque
oferece à crlacâo de Estados e Terrltorlos processo ,dênt,
co ao prevlsto para a criação de MunlciploS

Segundo, porque ev i t a Que o ca 1or das dec i sOes po 1i t 1cas
10C8'S lmpeça seja a matérla deC::ldlda na Casa adequada, que
é o Congresso Nac lona 1

Sou pe 1a aprovaçil;o

Corrlja-se o texto do Art 50, Inc i so V,
dando-lhe a seguinte redação "Aprovar a
rncor-por-acão , a aubd i v t aão ou o desmembramento de
areas de Territórlos ou Estados

PARECER
A emenda pr-opõe suor-essão relatlva ao art. 67 do Ato

das DispOS1ÇôeS Ccnstltuclonais 'rr-ans t-tór- raa , que curca da
vtncu lação de percentual dos recursos a que se refere o
art. 215, para ellmlnar O ana lf'abet i smo e um ver-sa'l rzar- o
ens i no fundamenta1

A matérla f 01 amplamente d r scu't rda durante os trabalhos
da Assembléla Nacional ccnst i tumte , prevalecendo a
prioridade para o ens ino fundamenta 1 , rnc l ufda , ai, a
err-adtcação do analfabetismo

Pela re~elção

EMENDA 2T00473-7
AUTOR MAGUlTO VILELA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DI SPOS I TI VO EMENDADO ART 67/ ATO DAS
DI SPOS I ÇOES CONSTITUClONAI S TRANS !TORI AS

SUPrlma-se o Art 67

EMENDA 2T00475-3
AUTOR CHI CO HUMBERTO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2TDD474-5
AUTOR CHICO HUMBERTO - PDT
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
A emenda cc.iet rva eucr-umr- , na "caput" do art. 216, as

palavras "com.mr t êr-o as , coneese rcne rs ou fllantróplcas",
poasrb t l t t anoo dessa forma a dest rnacão de r-ecursos púb t t cos
ás escolas partlculares que preencham as eXlgênc18s cont7das
nos lnC1SOS I e I I do mesmO art toc

Trata-se de amplo acordo sobre a educacão púb l ica e a
permanénc ia de um ens ino pr-r vado , e portanto, p f ur-a l t s ta

Pela r-e.je t ção

Supr1ma-se do Art 53 das 01SpoSlções
Const ltuclonals Translt6rlas a Expressào "Cabendo
o 6nus da prova à lnstltu'çl§o Credora""

EMENDA 2TOD472-9
AUTOR MAGUITO VILELA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO ART 216 / SEÇ40 I /
CAP IIl/ TITULO VIIl

Sucr-una-ae as palavras "comm i t àr- i as e
confeSS10nais h

" , na redação do Artlgo e seus
mcrsos

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suprlmlr parte do

dlSPOSltlVO do ProJeto que lsenta os mlcro e pequenos empre-



EMENDA 2T00480-0
AUTOR CHI CO HUMBERTO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
Com esta emenda o nobre Conet t tu inte pretende melhor

I. compat,b11izar a redação do § 10 do Art 149 com o d1sposto
...,.......,.. no rnc i so VI Il do Art 50 do cro.reto or umdo da pr-rme tr-a

d 1scussão. Pela aprovação

51

suor-ima-se do Art 21 do ProJeto 'IS" da
Cons't t tu t ção em seu Inc i so XI, a segUlnte palavra.
" ac ionár to "

Texto sem supressão, "XI _ Explorar
d i r-et amerrte ou medrarrte concessão a empresas sob
controle acvonár-io estatal 0$ ser-vtccs
telefõmcos, telegráf,cos, de rr-ansmrssãc de dados
e dernai s ser-v icos púb l i coa de telecomunicações,
assegurada a prestação de serviços de lnformações
por errr rdades de dtr-e rtc privado através da rede
púb l rca de telecomunlcaÇaes explorada pela
Urn ão , "

Texto com supressão "XI _ Explorar
dlretamente ou rnedrante concessão a empresas sob
controle estatal os ser-viços telefOnlCos,
telegráflcos, de transmissão de dados e demaj s
serviços públ tcos de telecomunicações. assegurada
a prestação de serviços de informações por
ent rdades de c ir-e rto pr-i vado atraves da rede
oúb l rca de telecomunicações explorada pela
Uni ão: "

PARECER
A emenda pretende supr irmr- a palavra "ac ionar-ro" do in

c iso XV do art 21, do ProJeto de Cons't t tu rção B, que trata
dos ser-v rccs t e lef'órucos , telegraflcos e os demai s de tele
comuni cações

Optamos por manter o texto or t ç ma l , aprovado no 10
turno de votação med1ante acordo de 1 ideranças

Somos pe 1a r'e.re 1cão da emenda

EMENDA 2T00481-8
AUTOR' OSVALDO BENOER - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

D1SPOSltlVD emendado InC1SO XIV do Art 86
Supr trm r a expressa0" promover os

or rc ia i s-çener-a is das três armas e nomear os seus
comandantes", do mcrso XIV do Art 86, que passa
a ter a eeou rrrte r-edação

Art B6

EMENOA 2T00484-2
AUTOR SADI E HAUACHE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

O,SPOS,t'lVO Emendado' - 40. do Art 131
Suprlmlr a expressão" e da graducão das"

praças" do § 40 do Art 131, que passa a ter a
seçu i nte redação

Art 131

40 'C~pete à Just,ça M,litar estadual
processar e julgar os pol,cia1s mi l,tares e
bornbelros mi l rtar-es nos cr-imes mi l rtar-es deflnldos
em le" cabendo ao trlbunal competente dec td ir
sobre a perda do posto e da petente dos of tc ta t s ,

PARECER
A crovtdéncta co l unada tem a Just,f1Cà-la o pr-opó-

svto manlfesto de restabelecer o prlncipio da 1sonomia en
tre as praças integrantes das Forças Armadas e aquelas que
compõem as Forças Aux, 1, ares, não sendo conceb í ve 1 que estas
gozem de garantlas que às outras não são r-econhec rdas , qual
seca a garant,a Jud,cial da graduação Não se pode, também,
necar , por sua força de convenc imerrto , a rnvocação de que
a Admlnlstracão das corporações mi t rtar-es não pode prescin
dir, a bem da hierarqu18 e da dvscro l rna , de r-e tat iva autono
rma dt sc tp l mar-, dentro dos r-epect ivos Regulamentos, para
dec,dir e resolver questões dessa natureza, no tocante às
praças, sem a tmper i caa necessrdaoe de recorrerem às vias
judiclals

Pe1a aprovação

EMENDA 2T00485-1
AUTOR SADIE HAUACHE - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

O, spos i t lVO Emendado, , nc i so II I do Art 60
do Ato das D1Sposlções Cons't t tuc rone i s
'rr-ene t tór-f as , Que passa a ter a segulnte redação

Art 60

- 80

I I se contar mai s de dez anos de ser-vice.
será agregado pela autor tdade suoer-ior- e, e le i to ,
passará automat rcamerrte para a mat iv rdede , no
ato da d tp Iornação

do Art 131
, nos Estados em

seca super 1ar a
do Art, 131, que

§ 40 do Art 150
t écruca legislatlva, o

Que passa a ter a

C1V1S, dlrlg1das por
carre,ra, incumbem,

da Um ão , a apuração de
as funções de pol te ia

§. 40 às po1101a5
delegados de pol rc ia de
ressalvada a competêncla
1nrr-acoes pena, s comuns, e
Judlclárla.

Dl ecos 1t 1vo Emendado
cor-r rcrr-. dentro da

texto do § 40 do Art 150,
secu 1nte redação

Art 150

D,spos,tlVo Emendado § 30
Supr trm r- as expressões li

que o ef'et rvo da po l ic ra mt l rtar
vinte rm l lntegrantes" do § 30
passa a ter a segulnte redação

Art 131

§ '30 A le1 estadual poderá crlar, med'~nte
proposta do Trlbunal de Justlça, a Justlça M11itar
estadual, constltuida, em primeiro grau, pelos
Conselhos de Just,ça e, em segundo, pelo próprlO
Trlbunal de JustlÇa, ou por Tr,bunal de Just,ça
M,l,tar

EMENDA· 2T00486-9
AUTOR SADIE HAUACHE - PFL
PARA CORR LlNGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
A emenda merece acatamento Prote.je os dependentes conce

dendo-lhes or-ocor-c ionatmerree o valor da pensão e evrtando a
mul t rp l roação de valores lntegrals para todas

Pe1a aprovação

PARECER
A Emenda, que se pretende supreSSlva, vem alterar o crio.'

térlo para a const,tu1ção, nos Estados, do Tribunal de Just,
ça M,11tar Com efe1to, ao suprlmlr a eXlgêncla de um con
tlngente mlnlmo de vlnte mll lntegrantes da polícla mll,tar,
delxa ao lntelro arbitrlo de cada leglslação estadual a cria
ção de órgão de segundo grau da Justlça castrense. dlst1nto
da respectlvo Tribunal de Justiça A provldênc1a, em tal
crlte"'lo, não consulta o lntersse publ1CO, favorecendo a
coeX1stêncla de Trlbuna1s do mesmo nlvel,' um dos Qua1S com
número lnslgnlflcante ou reduzldo de Jur1sdlcionados e,
aSSlm, presumlvelmente, com pouqulss1ma atlvldade Judlcante,
1ncapaz de fundamentar sua cr 1acê:io autónoma, ao contrãr i o,
vem sal1entar a necessldade e convenlêncla de o mesmo Trlbu-

I I I _ em caso de morte, pensão à v i uva ou
companhe,ra ou dependente, de forma- or-cccrcionaj ,
de valor lQual à do mc i so arrter ior-.

PARECER
Em resulllC) a propos 1Cão do 11ustre autora pretende dotar

de maior pr-ecvsãc de l1ngUagem Jurid1ca à norma inscrita no
par-áçr-afo 40 do Pro.ietc de Cons't r tu tção B

Pe1a aprovação

EMENDA, 2T004B7-7
AUTOR SADI E HAUACHE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

expressão a part 1r da
" do lnC,SO I I do § 80, do

ter a secu irrte redação

exercer o comando supremo \ das ForçasXIV
Armadas,

Dl scos r t lVO Emendado, I nc i 50 II do - 80 do
Art 14

Supr-trm r a
f r I ração part ldarla
Art 14, que passa a

Art 14

EMENDA 2T004B2-6
AUTOR HOMERO SANTOS
SUPRESSIVA

PARECER-
a r-tem XVI do art 86 atr-rbur compe t énc ra pr tvat iva ao

Pr-es i derrte da Repúb l i ca para exercer o comando supremo das
Forças Armadas, promover os or rc iars-cener-e is das trés armas
e nomear os seus comandantes A supressão das expressões
"promovei os oe tc t a i a-jjener-a i s das trés armas e nomear os
seus comandantes" e proposta na emenda sob o argumento de
evrter a cerrtr-a l tzacão no rna i s alto nível de dec i sões po l t t t>
cas e, tambem, por ser matér-ia consagrada, pela Ieçrs Iação
or-dtnar ia Tendo em v i s-ta que a redação proposta para o refe
rido 1tem não quebra o pr1ncip1o da h1srarqu1a ou da ordem
dt sc tp l mar- nas Forças Armadas, que são f'uncamerrta i s à v ida
da tnat t ru tcão , somos pelo acoltutnerrto da medica.

Pe1a aprovação

§ 10 As Forças Armadas compete, na forma da
lel, atrlbUlr serVlço alternatlvo aos que, em
tempo de paz, apos al1stados, alegarem lmperatlvo
de consclênc18, entendendo-se como· tal o
decorrente ae crença rellgiosa e de convlcção
fllosoflca ou polltlca, para eXlmlr-se de
atlvldades de caráter essenClalmente mll1tar

PARECER
A. supressão recomendada merece ser acolhida, para que se

ev i te que o mi l i t ar , f i l tando-se a par-t rdo político, se.ia
afastado do ser-vice com Onus para o er-àr ro , s rtuacâo rndese 
Jável e mdese.jada Permlto-me chamar a atenção para o fato
da necessldade de promover-se adaptação na redação do artlg0
43, §60.. caso prospere a emenda

Sou pe 1a aprovação

EMENDA 2T004B3-4
AUTOR VIRGiLlO GALASSI - PDS
PARA CORR LlNGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

O,Spos,tlVO Emendado § 10 do Art 149
CorrlQ1r, dentro da técnlca leglslatlva, o §

10 do Art 149 que passa a ter a segu lnte
redação

Art 149



art
0
da

e

52
na 1 de Just ica se mcuml:" r da rev i são dl!ls questões judi
c1a15. com competência plena

Pela rejeiçi!.o.

EMENDA 2T00488-5
AUTOR GEOVANI BORGES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnma-se do Projeto de Constituiçi!.o (b), o
tnc rso I, do Art 237, do Titulo IX das
Disposiçoes Gerais, enumerando-se os demais
tncrso

PARECER
Optamos por manter a redaçao do pr-ime í r-o turno de vota-

ção, entendendo que a mesma resultou de exaus't rvas dlSCUS-
soes e do consenso das 11deranças part 1car- i as da Assemb1é i a
Nac rona l Conat rtu irrte Pela rejelÇ!io.

EMENDA 2T00489-3
AUTOR GEOVANI BORGES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-rma-se o Ar-t, 236, do Título IX das
Disposições Gerals enumerando-se os demais

PARECER
A pro i b t ção de a Un, ~Q assumi r que 1quer encargo f 1nan

ce ir-o decorrente da cr tação de novo Estado atesta sobremanei
ra as rea 1s e efet i vas cond1ções de emanci pação po 1H 1ca e
adrmrrt s-tr-at tva da futura unidade federativa Pela rejeiçao

EMENDA 2T00490-7
AUTOR BOCAYUVA CUNHA - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-une-se a expr-essão "e de saúde do
trabalhador" do Inciso II do ArtiQO 205 do Projeto
de Const i turcão B

PARECER
É or-occs rtc da emenda em exame suor trmr- exor-essao do

lnC1SO II do art 206 do ProJeto, por entender o Autor que
as ações ali porrt i das deveri!.o ser ap 11 cadas gener 1camente e
não apenas aos t raba1hadores

Entendemos que carece de fundamento a truc tat tva do ,
lustre Const1tuinte, po i s a ass t s'têncf a à saude é destinada
a todos os c-idadães e o referldo inciso I I pretende dar- jus-
ta énfase á asslsténcla ao trabalhador

Pela reJelção

EMENDA 2T0049i-5
AUTOR BOCAYUVA CUNHA - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do capítulo lI, SeçM I. no
Artigo i06 a expr-essão "em caráter privado....

PARECER
Optames pela redação do primeiro turno de vo'tação , ten-

do em v i s'ta que a mesma resultou de exaustivas discussões e
expr-ees tvas votações

Pe1a reae i ção da emenda

EMENDA 2T00492-3
AUTOR BOCAYUVA CUNHA - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se no Artigo 20. do Ato das
OisposlÇOes Constitucionais tr-ansf tor ras as
expresSOSs "a forma (República ou Monarquia
Constitucional)

PARECER:
A emenda pr-opõe a el trrnnação do plebiscito sobre a forma

de governo, pela suor-essêo da primeira parte do art 20. do
Ato

Se a questão se cinge ao aparente anacronismo da forma
monárquica. é preciso não esquecer Que as rronar-ouras remanes
centes na Europa referem-se, na melaria dos casos, a paf sea
que est1áo entre os mais es'tàve i s da mundo Até mesmo no ex
tremo or rerrte há exemplos de monar-qu ias ultramodernas. como é
o caso do Japão

A tr-adrcão menárquica que o Br-as i t herdou de Portugal
(onde essa forma começou na pr-trne rr-a metade do século XIV)
foi lnterrompida por um colpa de estado do qual resultou uma
di tadura míl i tar- r-epub l tcana baseada na ideologia pos t t t-:
v i s'ta

O plebiscito. por ser democr-àt tco , deve dar oportunidade
ao povo cr-as t te rrc de se marn f'es'tar- sobre a f'orma COlTK) também
sobre o S 1stema de governo

Pela rejelÇi!.o

EWENDA 2T00493-1
AUTOR SERG ID WERNECK - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o parágrafo terceiro do artigo
i97

PARECER
A crescente elevação das taxas de juros rea i s prat i cadas

pelo sistema flnancelro tem pre,judlcado sensivelmente o setor
produt 1VO da econem 1a

Ni!.o é pert mente. portanto, deixar de mencionar no texto

constitucional a necessidade de criar mecamsmes tns't t-tuc io
naf s que oermrtam superar esta grave dí storcãc

Pela reJeiçi!.o

EMENDA 2T00494-0
AUTOR SERG ID WERNECK - PMlB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se no artlgo 70, inciso XXIX, na
sua a1 inea a a expr-asaão "para o Trabalhador
Urbano ll lt

, e a alinea b em sua tota l rcade

PARECER
Pe 1a aprovação I nos termos. por-ém, da r-edaçãc proposta

através da Emenda li i i-3

EMENDA 2T00495-8
AUTOR. SERG10 WERNECK - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se o inciso V do ar-t ico 53 em sua
tota11dade ,

PARECER
Cem a Emenda é proposta a suor-essão do 1tem V do

53, que explicita competir ao Senado Federal "autor i zar
per-ações externas de natureza f mance tr-a de interesse
Urn ão , dos Estados, do Dlstrito Federal, dos Territórios
dos MunicíploS

A supressi!.o é proposta sob o fundamento de que a maté-
ria Já estaria regulada no t tem I do ar-t , 5D e no item VII do
art 53.

Ocorre que o r tem I do art 50 1 imita a cempetência do
Senado "aos tratados e acordos internacionais" e os atos que
correspondam a conpr-om ssos gravosos não passam dos que com
prometam o "catr-trromo nac tona l " Além do mars o df spos t't tvo
somente tem relação com atos irrtcr-nac tonaf s , em cuaa ca
tegol"'18 podem não se mser u- operações de cr-ed rto flrmadas
até mesme por sccredaoes de econemia mista cem o aval da
Umi!.o, que se rnserem no campo de abrangência do item V do
art 53. que se pretende supr tmrr-. mas não abr-anç idas , con-
forme acentuado, pelo mandamento do art. 50, I Por f rrn, a
l"'egra do 1tem VI I do mesmo art 53 trata de aspecto que pode
não cc tr-c rdrr- com o a que se refere o item V do mesmo ar
t,go

Pelas precedentes razees somos contrário á proposta de
supressão do , tem V do art 53

EMENDA 2T00497-4
AUTOR. AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃO

Suprima-se a allnea "c" do inclso II do § 10
de Art 14

PARECER
Propõe o autor a supressão da al inea "c" do inciso I I do

§ to do ar-t , 14, que permite o voto facultatwo aos matores
de cezesse ts anos e menores de cezo rto anos,

Entenderam os const rtu irrtes no cr tme rro turno. que o jo
vem nessa idade. dev 1do aos me1os de cOITl.In1cação e aos recur
sos da f nf'orrnação escrita. Já accutr-iu a maturioaoe oecessa
ria para exer-ctc ic do voto.

Dessa forma, achames que o referido dispositivo deve Ser
mantido no segundo turno

Pela rejelçi!.o

EMENDA: 2T00498-2
AUTOR' HENR I QUE CORDOVA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se os tnc rsos XXVIII e XXiX do artigo
50 do Projeto de Coris t r-tu tçãc B, que têm o
seguinte teor

"XXVI I I - é assegurada a pr-o'teção , nos termes
da Ie i , às par-t tc ipações trid iv í dua t s em obras
co1et i vas e à reprodução da 1magem e voz humanas.
tnc lusive nas at rv rdades desportivas,

11XX IX - será assegurado aos ar 1adores, aos
1ntêrpretes e ás respect i vas representações
s indtcats e aseoc rat tvas o drr-e t to de
fiscalizaCao do apr-ove r-tamerrto econOmico das obras
que cr i arem ou de que part 1 c 1 parem; "

PARECER'
A suor-easão proposta 1 nc 1de sobre dispas i t i vos Que resu1-

taram de ampla e mrouc tosa di scussao durante os trabalhos
const 1tu mtes

Teme o autor da emenda se.ra a ma'tér ta , hoJe objeto de
TeC1sTação or-dtnar-i a , conat i tucronat rzaoa

Entendo. contudo I irnpr-ocederrte a objeção. uma vez que a
medrda resulta. exatamente, da exper-rénc ta v t venc i ada ao lon
go dos anos,

Pe1a re.re1ção da emenda.

EMENDA, 2T00499- 1
AUTOR JOÃO DE DEUS ANTUNES - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trrrír' o ac.iet tvo "ARTISTICA"", do § 20
do artlgo 223, do ProJeto de Cons't t tu tcão

PARECER
Por drscorcer- da a l ter-ação proposta pela emenda,

ap1naros pela sua r-e.ie içãc A censura ar-t í st ica é rnace rtáve'l



PARECE~ropoe a emenda a supressão do ar t 54 do Ato das D,s
pos rções const rtuc ionars Tr-ans rtór-ras. Concordamos em que
não se justif1ca o perdão de multas e ,Juros de mora r-e'tet rvos
aos déb 1tos para com a Fazenda

Pe1a aprovação

D1SpOSltlVO a eucr tmu- Art. 54, caput e
parágrafos, do Ato das ürsoos icõee Constitucionais
Transltór,as, do Projeto de Corvs't t tu-rcêo aprovado
em 10 Turno, verbais'

Art 54 Os déb i tos para com as Fazendas
Federal, Estaduals e Mumcipals, cUJO fato gerador
tenha ocorr- 1do até 31 de dezembro de. 19S7 ,
,nscr, los ou ni;o como d'vlda at iva , ajulzados ou
não, poderão 'ser pagos pelo valor cor-r rç ico
monetariamente. sem multas. Juros de mora e outros
encargos, de uma só vez, dentro de cento e vrrrte
dias contados da data da promulgação da
ConstitulÇão, ou até em sers parcelas rnensavs e
suceas rvas

§ 10 O tmc io do pagamento dar-se-á até
três meses após a promulgação da Cons t r tu rção

§ 20 . O deacurnpr trnerrto de prazo impor-tar-á o
cancelamento do benef ro ro proporcionalmente ao
saldo devedor

§ 30 O benefício é r-eatr-t tc às pessoas e
empresas legalmente residentes ou es'tabe lecidas no
Brasi 1, e não alcança débitos que tenham causa em
fatos .definidos como crime

§40 Qualquer am s't ta que envolva ma-tér ta
tr-tburar ra ou pr-ev tdenc rar-ta , a car-t ir- da
promu 1gação da Conat i tu 1ção , só poderá ser
concedida atr-avés de Ie i escec t r tca. federal,
estadual e munlclpal

PARECER
Man1festo-me pe 1a aprovação, em parte, nos termos da pa

recer oferec1do a emenda n 2T00203-3.

EMENDA 2T00506-7
AUTOR V I NGT ROSADO - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇAü

53

LXVI a

- PMDS
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Acrescente-se ao art 1go 50.
expressão'

"na forma da la1"

Pe1a aprovação

EMENDA 2T00505-9
AUTOR VI NGT ROSADO
POR OMISSÃO

EMENDA 2T00507-5
AUTOR VINGT ROSADO
SUPRESSIVA

Acrescente-se ao art 1CO 50, LXI 1I a
expressão'

"salvo nos casos pr-ev i s tos em lei li

PARECER
Manlfesto-me pela reJelçào da emenda, uma vez que a cor

reção de I mçuaçem proposta tmpl rca alteração do serrt ido da
norma

PARECER
Ob.jet rva a proposta suor-imtr- o art 33 do Ato das Dis-

posições Const rtuc tona i s Tr-ans rtcr tes , para evitar o 1ncras
so de JUi zes subst 1tutos ocupantes de cargos i 501ados na car
re 1ra da Magi stratura, sem concurso púb li co

Entendemos cabivel a supressão pretendlda, mantendo-se a
tr'ad tção de concurso púo l rco para ocupar cargo na Maglstratu
ra br-as i te ir-a a, consequentemente, o bom nível de nossos Ju1
zes

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃD

EMENDA 2T00500-S
AUTOR BETH AZIZE
SUPRESSIVA

EMENDA 2T0050 i -6
AUTOR BETH AZI ZE
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr trna-rse do art tço 50 , LXII, a expressão
"judlclárla"

D1SPOSltlVO a sucr-rrmr- Art 190. item 11.
verbis

Art 190
I I _ a propr i edade produt 1Va

PARECER
Pe la aprovação. nos termos do parecer A

2T00203-3
Emenda n

D1SPOSlt1V0 a suor rmtr- Art 33, caput e
parágrafo único das D1Spos1çôes Cons't t tuc tona t s
Transitórlas, verbls

Art. 33 OS JUi zes subst 1tutos dos quadros
do Poder Jud,c,árlO da Umão, dos Estados, do
Dlstrlto Federal e dos Terr1tórloS, que exerçam
cargos 1501 ados, desde que em exare 1c 1o hã ma1s de
Clnco anos, serão promovidos para vagas de
entrêncla 1Qual àquela em Que servem. e, na
h,pótese de lnexlstênc,a de vaga, proceder-se-á ao
desdobramento das ex,stentes

Parágrafo un1CO Para efeito de promoção por
antlgU1dade, o tempo de serVlço desses Juízes
será computado a part 1r do d1a de sua passe

PAREC~~veste_se o tema versado na emenda em exame de me-
gáve 1 1mportânc 1a e opotun 1dade

Coglta-se da supressão das palavras "or-opr tedade pro-
dut i va". que const rtuem o lnC1SO I I do Art 190 do ProJeto

Irrte ir-a r-azão ass-i s'te ao 1 lustre autor da proposta.
quando af rrrna em sua conc rsa e correta .just t f rcat tva "A

msuscet íb t l rdade mcondrcrona l de desaproprlaçào· das ter-
ras pr-odut ivas vnvvab t l vza o reordenamento agrário do Pais"

Sempre buscamos o ponto de equr l tbr-ro entre as oo m tões
extremadas, atendendo às drr-etr-rzes claramente traçadas pela

palavra e pelo voto da grande maior ta dos const rtuurtes , es
te Relator sempre f 01 cor-r-esconcndo em tal propós t to , reg1s
trando-se apenas uma únlca exceção, exatamente no que se re
fere à Reforma Agrána

surcrco O rmoasse pr-ev i s'to no Reg,mento Interno, face
à não aprovação de Qualquer das rrncrat rvas sobre o tema,
coube-nos elaborar o texto cone 1 1 i atór 1o, que dase.jamos fos
se a express~o de vontade da marcr ta , clrcunstâncla comprova
da pe 1o resu 1tado das votações

Nossa redação, proposta para o Capitulo 111 do Titulo
VI I I foi aprovada com 528 votos "s im" contra apenas 4 "não",
regi strando-se 4 abstenções

ASSll.l'1, quando prescrevemos um tratamento pr rv t legiado
para a pr-opr-iedade pr'odut tva , serrt rmo-nos obr-rçadcs a c,?mple
mentar o pr-mo tp to , na parte f ma l do parágrafo uru co ,
" rri-ver-b rs"

"cuaa 1nobservanc 1a perrn 1 tirá a sua desapropr 1ação, nos
termes do Art1go 218" (Referiamo-nos à garantia de trata-

mento esoecia l à propr tedade produtiva, prevendo a 1e1 normas
para o cumpr tmerrto dos r-equ i s t tos relativos à sua f'unção so-

cial) Destaque para votação em separado acabou rrnped mdo que
preva1ecesse Q Que denom1namos fator de 8QUll íbrio, a
parte f ina l do parágrafo único (267 votos "s im". 253 votos

11não 11 • 11 abstenções, de i xando ass irn de se alcançar o
"quorum" de 280 votos f'avor-ave r s )

Como se tornou tmooes tve t restabelecer a rrrtecr-rdade de
nosso texto, conslderamos necessárlO suprlmlr o escudo da
tnconcítc tone l tdade da garantia de nãc-desapr-opr-i ação de ter
ras pr-ocut ivas que não Gumpram sua obrlgação e não resgatem
a hipoteca socia l , de que fela Sua Sarrt i dade O Papa João
Paulo II

Pe 1a aprovação da emenda

SUPRIMIR o Art 30 do Ato das ü i epos tçõee
Cons-t r-tuc icoa i s Tr-ans t tór-vas

Dê-se ao art tçc 50" VI lI, a seguinte
redação

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00508-3
AUTOR V I NGT ROSADO
POR CONTRAD I çÃO'

PARECER
Trata-se de emenda des't mada a cor-r icnr- contradição do

texto aprovado em or rme ir-c turno. em face da ampl11ude dos
termos do art 50, Inc i so VII I

Com efe 1to, segundo ta1 d 1spos 1 t 1vo, não ocorrendo apres
tação al ternat iva nos casos de excusa de consc tênc ia , quem
ass rm procedesse poder-ia ser pr tvado de qua t squer- de seus
direltos, como o dlrelto a vlda e o direito à l1berdade, 51
tuacão 1ncompativel com as drr-e-tr rzes que informam o Pro.reto

A emenda, rnsc iraca no texto da Conet t tu rção de 1946, põe
termo à ccntr-ad icãc

Meu parecer e pe 1a aprovação

EMENDA 2T00509-1
AUTOR LAVOISIER MAIA - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

"VII I _ por rnot ivo de crença re11g1esa eu de
conv rccão f t losof ica ou pol i t tca , rnncuem será
pr i vado de qualquer de seus d tr-e t tos , salvo se as
invocar- para ex umr-ese de obrigação legal imposta
a todos. caso em que a 181 poderá de'terrmnar- a
perda dos dlreltos lncompative1S com a escusa de
ccnsc i enc ta ,

PARECER
Não vemos os alegados mccrwemerrtes , em prever o texto

cons'r rtuc iona t a pr-ópr-ra revlsão, após cinco anos a contar
de sua promulgação Não se trata. a r1gor, de um "prazo",
mas de uma "car-êncra" E o dt spos t t tvo não e l ide a possibi
1, dade de emenda a qua 1quer tempo

Pela reJelcão

EMENDA 2T0051 D-5
AUTOR LAVOISIER MAIA - PDS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

No inclso LXXII, do art 50, onde se lê
"INJUNÇÃO", 1ele-se "CONCRETIZAÇÃO"

PARECER
A denomlnação proposta pelo autor da emenda não me pa

rece ma1s adequada que mandado de lnJunção, a 11ás Já con
sagrada no transcorrer dos trabalhos constltu1ntes e conhe
c 1da da SOC 1edade

Note-se Que a denomlnação em nada altera o reg1me jur~
dlCO do lnstltuto

Man1festo-me pela reJelção

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA' 2T00502-4
AUTOR BETH AZI ZE
SUPRESSIVA
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do art 46 das
Suprimam-se no art 14 § 70 as palavras

"ressalvados os que Já exercem mandato e Iet tvo"

PARECER
Propõe o autor a supressão da expr-essãc 'I ressa1vados os

que Já exercem mandato e1et lVO", do §§ 70 do art 14, a f1m
de que a lneleglbllldade por parentesco também os at,nJa

Entendemos Que o detentor de mandato eletivo deve f rcar' a
salvo dos rlgores da lneleglbl1 tdade por parentesco por se
tratar de pC1 í t rco consagrado nas urnas

Pela rejeição

EMENDA 2T00511-3
AUTOR FRANCI SCO OI ÓGENES - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 46
Supr tma-se o § 20

D1SposiçOes Transltórlas

PARECER
Ê ob.jet tvo da emenda suor imir- o § 20 do art 46 das D1S-

cos tcees Conat i tuc tona i s Tr-ans rtór-ras , por conslderá-l0 im
pr ópr ro de constar em texto const i-tuc ronat , porque a matér-ra
goza de proteção genérTCa do art 50 e 171 e a sua supressão
não altera a subs'tàncra do texto aprovado

Entendemos que o d t spca t t rvo deve ser marrt t do no ADCT,
para dar ma-ior- clareza ao assunto e garantia aos drr-e i tos ad
qu rr rdos quanto a tncent rvos conced idcs sob condrção e com
prazo certo. Ê med ida justa.

Somos, po i s , pela reJelção

EMENDA 2T00515-6
AUTOR WILMA MAIA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00516-4
AUTOR WILMA MAIA
POR CONTRADI çÃO

- PDS
PARECER PELA REJEI çÃO

- PDS
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00512-1
AUTOR LAVOISIER MAIA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Corr 1gi r a contradl ção ex 1stente entre a
pr-eecr ição do Art 50, LXXVIll e o Art. 38 do Ato
das D1SposlçOes Cons't-rtuc iona i s Tr-ans.rtcr tas

Suor-mrtr- o Art 64 e seu parágrafo

Supnmlr o mC1SO Il, do Art 190, ProJeto
"8" da Cons't í ttricão

PARECER
A emenda obJet1Va a supress~o do Art 64, que dispõe

sobre as "medj das prov í sór-ras , com força de le," I facultadas
ao Pr-es i derrte da Repúbl1ca, "em caso de r-e levanc'ie e Urgên
cia". Entendemos mch soensáve l a pr-ev i são const rtuctonat . pa
ra casos de emergêncla. Nao há compar-ação razoável entre es
sas medrdas e o oecr-eto-Je i , P01S aquelas perdem ef rcác ra , se
não conver-t tdas em Ie t dentro em tr- irrta d-ias

Pela reJeiçi!io

Art 70, XXXIV: Suprlmlr

EMENDA 2T00518-1
AUTOR DENI SAR ARNE I RO - PMD8
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER
Tem em Vl s-ta a presente emenda a supressão do § 30 do

art 137 que atr-rbut à Procurador la-Geral da Fazenda Nactona l
a competêncla para a r-eor-esentacêo da Un1ão na execução da
dívida ativa de natureza tr tbutér ia

Essa cornpet ênc ta se. Justlflca na c u-cunstancia da alta
releVancla que tem a CObrança dos crédltos da União, razão
por que dever-ia ela, corno f 01, ser atr-rbutda a Orgão escecv-
f rco , ev rtanoo ass irn , como ocorre ho.je em que tal atr-tbu ição

se confunde com outras cener rcas do Ministérlo PObllCO Fe-
deral na representação Juridlca da Umão , não atue o Poder
Púb l rcc com aquela presteza que se -ímpõe , na cobrança dos
crêd 1tos do Poder Púb1i co

Pela reJe1 çi!io.

EMENDA 2T005i7-2
AUTOR RODR I GUES PALMA - PT8
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprlma-se o § 30 do ar-t rço 137

PARECER
A emenda não oferece Qualquer texto a exame, nada sucr ime

nem corrige; pede apenas para se "corrigir a corrtr-adrcac
entre a prescrlçi!io do art 5 LXXVI I I, e o Art 36 do Ato das
D1Sposlções Cons't i tuc rcnaj s Transitórias"

Inex rs'te qualquer corrtr-adtcão entre os cn soos t-t tvcs enu-
merados. Determma o or-rme rr-o (Art 5 LXXVII!)' "Ser-ão Qra 
-tu't tcs para os r-econhec tdemerrte pobres na forma da 1e:!'
a) o reg1stro C1Vl1 de nasctmerrto: b) a cer-t rdao de óbito ,
c) os atos necessários ao exer-c icro da c'idadarna , "enquanto o
outro (Art 36 ADT) asarm prescreve ser-ão estatizadas as
serverrt ias do faro Judlcia1, ass tm definidas em 181, r-eepe t-:
tados os direitos dos atua ts t t tu lares" .

Na Just1f1catlva de sua oroocs icêo menciona a i lustre
ccnst rtu inte o Art 38 e não mais o Art 36 do ADT, afir-
mando Que o mesmo "mantém pr-rvat rzadas as ser-vent ias do foro
.nrdrcra't": Quando tal a l i não é pr-ev i s'to Ao contrário o
Art. 38. do ADT mantem estatizados os serviços notar í a t s e de
rer,:pstro que O tenham S1eJo arrter rormerrte

De ma t s a mais, se.ram os serviços prestados por par-t rcu-

lares, par delegação do Poder- PObllCO, ou pelo or-eor-io Esta
do, nada lmpedlré a ooservánc ta e o comprimento do Que deter
rruna a nova Corts't t t u í ção gratu1dade de certos atos essen
c ia is para o exer-c í c io da c tdadarna. na forma da 1e1

Com todas as homenagens mer-ec rdaa. sou pela reJelçêio.

rne-:

que
a

votos
o

Título
4

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA. 2T00513-0
AUTOR WILMA MAIA
SUPRESSIVA

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de

cave l unocrtànc ta e opoturndaoe
Coç i t a-ese da supressão das palavras "pr-oor tedade pro-

dut iva". que const i tuem o rnc i so 11 do Art 190 do Projeto
trrte ir-e r-azão asslste ao r tustr-e autor da proposta,

quando af rrma em sua concisa e oorreta justlflcatlva "A
msuscat tb t l tdade mconcnc ionat de desacropr taçêc das ter-

ras or-ccut tvas mvtao i 11Z8 o reordenamento agrár10 do País"
Sempre buscamos o ponto de equr t ibr io entre as oo trriões

extremadas, atendendo às dU"etrlzes claramente traçadas pela

palavra e pelo voto da grande mator-ra dos Conat r-tu trrtee , es
te Relator sempr-e f 01 correspondido em tal pr-opós i to , rel';;I1S
trando-se apenas uma úrrica exceção, exatamente no que se re
fere à Reforma Agrária.

Surgldo o tmpasse pr-ev i s'to no Regunento Interno, face
à não aprovação de qualquer das rrnc tat tvas sobre o tema,
coube-nos elaborar o texto conc i l i atór-to , que desejamos fos
se a expressão de vontade da mator ra , c ir-cuns'tanc ia comprova
da pe 1o r-eeu 1tado das vo'tacõee

Nossa redação, pr-opos-ta para o Capitulo III do
VII, f 01 aprovada com 528 votos "s irn" contra apenas
"não", reg1strando-se 4 abstenções

Asslm, quando prescrevemos um tratamento prlv1leGl1ado
para a proprledade produt tva , serrt uno-nos Obrlgados a comple
mentar o cr tnc tpro , na parte f ma I do paragrafo úm co ,
"ln-verbls"

"cu.ia tnobser-vanc-ia perm-rt u-a a sua desaprapr 1ação , nos
termos do Artlgo 218" (Referíamo-nos à garantlB de trata-

mento especial à pr-ocr tedade produtiva, prevendo a te i normas
para o cumpr rmerrto dos r-equrs t tos relatlvos à sua função 50
cla1 )

Destaque para votaçi!io em separedo acabou lmpedlndo
prevalecesse o Que denOlTIlnalllO:S fator de equl 1íbrio,
parte final do parágrafo ÚnlCO (267 votos "slm", 253

"não". 11 abstenções, delxando aSSlm de se alcançar
"quorum" de 280 votos favorávels)

Como se tornou impOssível restabelecer a lntegrldade de
nosso texto, consldel""'amos necessá.rlo supr1mlr o escudo da
lncondlcionalldade da garant16 de nào-desapropriação de ter
ras produt 1 vas Que não cumpram sua obr 1gação e não resgatem
a hlpoteca social, de que fala Sua Santldade o Papa Jeao
Paulo II

Pe 1a aprovação da emenda

PARECER
Pela reje1çào, com base no parecer à Emenda 1i40-7

SUPRIMIR no art 207, Ill, do ProJeto "8" as
pa lavras "de prlmelro ou segundo graus"

EMENDA 2T00514-8
AUTOR. WILMA MAIA
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00519-9
AUTOR MANOEL RI 8EI RO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 80, IV Suprlmlr

PAR:CER:
A Emenda, buscando assegurar aos professores de ter-

celro grau dlrelto à aposentadorla após trlnta anos, se ho
mem, e, vlnte e c'mca anos, se mulher, por efetlva exercício
de funç~o de maglstérlo, pretende retlrar, da parte flnal do
ltem III do art 207 do ProJeto de ConstltulÇ~O, a expressão
"de prlmelro ou segundo grau".

O texto resultou de acordo entre as 11deranças, acordo
esse que recebeu, em PlenarlD, a esmagadDra unanlmldade de
432 ....otos favoravels e nenhum contrarlo, verlflcando-se, ape
nas, duas abstenções.

Pela reJelçi!io

PARECER
O autor da' emenda propõe a supressão do lnC1SO IV do art

80 do ProJeto, por cons1derar que contr1buição sindlcal fl
xada pela assembléla geral da entldade de classe contradlZ o
pr 1nc' p 1o da 11berdade de assQC i ação

Não concordamos, "data venla", com o 111.1stre autor da e 
menda, porque, em prlmelro lugar, a fi11ação a s1ndlcato não
ê compu1sórla, e, depOls, porque a referlda contnbulç~o, a
lém de ser md 1spensáve 1 à sobreV1VênCla do movlmento, deverá
ser estabeleclda da forma ma1S democràtlca possível, ou seja,
através da manifestação da malorla absoluta dos assoclad05

Pe1arejelÇi!io



EMENDA: 2T00520-2
AUTOR JORGE LE!TE
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00521-1
AUTOR HILARIO BRAUN - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Supressiva do inciso 11 do artigo 163

PARECER.
Pretende o const i tu 1rrte subscr i 10r da emenda Que a or i a

ção de ccocer-at ivas não seja consignada como drr-erto rndrv t-:
dual e coletivo Além di sso , entende que a d,Sposição confli
ta com as normas dos arts 21, XXV. e 197, VIII, que prevêem
a interferência do Poder Púb l rco , em situações específicas,
no funcionamento de cooperativas.

cre i o que o conf 1i to 1nex1ste. uma vez que as duas exce
ções c rtadas não tnva l idern a regra geral Seria retrocesso
delxar de consignar o d,re,to questionado pela emenda, no fu
turo texto const i tuc lona 1.

Pela reJelção da proposta supressiva.

Art 50
coocer-at i vas" .

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

XVI I I _ Supr trm r- a expressão "e

no i tem I I a expressão pequenos e
médios"

no § 10 a parte f 1na 1 "a pequenas empresas
as pessoas Jurid1c8S e as f t rrnas tndrv rdua t s com
receita anual de até v irrte e c inco rm l Obrigações
do Tesouro Nac tona 1"

no § 20 . o s ina l de pontuação e palavras 1'.
pequeno e rnéd i o"

no § 30. item I Il a expressão "seu
estabelecimento. 10

PARECER _
A emenda proposta tem como escopo sucr rmu- parte do

d i sposrrt tvo do Projeto que rserrta os rmoro e pequenos empre-
sários (no per todo da 28/02/86 a 28/02/B7) e os rmrrts , pe-
quenos e médros produtores rurais (no período de 28/02/B6 a
31/12/87) do pagamento da correção monetár'a sobre dêb,tos
decorrentes de empr-és't trro ccncedroos por bancos e institui
ções f i nanee 1ras

Em vlrtude de nosso acolh,mento à Emenda 2T00638-1, que
eupr-rme o art 53. por .jus't tça e converuenc ra , a medrda sob
exame f, ca prejud i cada,

Pela prejud1c,al,dade

EMENDA. 2T00527-0
AUTOR MANOEL RIBEIRO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

55

Art. 30 (rnctusrve §§) das OT Supr,mir

PARECER
O fato de ter o Congresso Nac ronal , tns't t tuc tona lrnerrte

competência para f i sca'l tzar os atos do Execu't t vo não mvaj i da
a tnst rtutção , desde Já - como d i scos rçãc trans,t6rla -, de
Comlssao Mlsta para promover exame anal it1CO e paro ta l dos
atos e fatos geradores do endf v tdarnerrto externo

Pela reJe,ção

PARECER'
A dt str-tbutcão das competências, prevista no Sistema

Tributário proposto no Projeto, obedeceu a cr rtér-tos dese.já
vers das proporções de receita tr1butár18 que devem caber a
cada esfera de poder po 11t i co A quebra dessa proporciona 1i
dada ense.rar ra novo acúmulo de receita em poder da União, em
oetr rmerrtc dos Estados e MuniclplOs. cujos malefíclOs estão
sendo lentamente atenuados nas Emendas Cons't t'tuc tona i s edita
das nos új t imcs oito anos

A supressao proposta na Emenda diflcultarla. portanto o
r-eecut t ibr-to f mance tr-o objetivado no ProJeto

Pela reJeição.

Supr 1m1 r o art 240 e seus parágrafos

caout ,
a ex
f i sca f s

não
no

- PMD8
PARECER PELA REJEI CÃO

PARECER
Pretende o Autor da Emenda suprimir do art. 41,

do Ato das D'iepcsrções Conet r tuc rona'ts Tr-ans t tór-raa.
pressão 1'. excetuados os resul tantes de 1sanções
que passem a integrar o oatr-imomo or ivado.. " car-a
perpetuar situações que trno l rouem r-er-únc ra de recursos
contexto de um s i stema econõmrcc d rnàrrrí co

Fundos que já lntegram o pa tr-unón ro pr-r vedc do c ioadão
não devem ser at mmdos porque conf tcur-ar ia uma ver-dade rr-e

expropr i ação
Carece de fundamento a proposta. Ju1gamos necessár 1a a

manutençao no texto da expressão que se quer eJ~mlnar do
art 41 do Ato.

Somos. P01S, pela r-e.je tção

EMENDA 2T00528-B
AUTOR JORGE LElTE
SUPRESSIVA

Dispos1tivo Emendado. Art,go 41 "Caput " das
disposições transit6rlas

Suprlml r a expressão excetuados os
resu1tantes de 1nsençõas f 1soa 1s que passem a
lntegrar o patrlmônlo pr tvado"

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00522-9
AUTOR DÉLI O BRAZ
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00523-7
AUTOR GERALDO FLEMING - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Suprima-se do art. 40 do ADCT a excr-essão:
. dlstribuindo-se os recursos entre as reglões

macr-oecoromtcas em r-azão proporc tona l á popu l ação ,
a partir da s t tuacão ver,f,cada no biênio i9B6
87" .

PARECER
Pretende o i tustr-a Autor supr-untr- a expressão do art. 40

do Ato das ürsccs tcões Const t'tuc ionats Trans1t6rias. tendo
em vrata a r-eoução de deSlgUaldades interregionais.

Carece de fundamento a pr-ooosta , P01S o artigo que se
oboet tva alterar guarda perfeita consonenc ta com o art 171.
§ 70 do Projeto

Somos. P01S. pela reJBlcão

PARECER'
Optamos por manter a r'edação do cr rme ir-o turno de vota-

ção, entendendo que a mesma resultou de exaust i vaa discus-
sões e do consenso das lideranças partidár1as da Assembléia
Nacional Conet t tu mte • Pela r-e.ie icãc

EMENDA' 2T00529-6
AUTOR' RODRIGUES PALMA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr tmarrr-ee do art,go 52, caput , do Ato das
Dispos,ções Cortat t tuc icna t s Tr-ans i tór tae , as
expressões. 11do Banco Centra 1 do Bras 1 1 e do Banco
Nacional da Hab i-tacão'' e "orlg1nêr10s de operações
de empréstlmos. f mancramerrto , r-er tnanc rarnerrto ,
assistência financelra de l tqu idez , cessão ou
subrogação de créd1tos hlpotecárlos ou de cedulas
htpctecar ras , reallzadas com r-ecur-sos er-oor-ros
daque 1as bancos ou de fundos por e 1as Qer 1dos.

EMENDA 2T00524-5
AUTOR ARNALDO MORAES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art BO. § 20 , IV e VI _ Suprimlr

PARECER.
A emenda pretende supr irmr- os lncisos IV e VI do par-á-

grafo 20 do art 60 que def'me competênc,as das comissões do
Congresso Nac tona I para acompanhar atos do Poder Executivo

Ace-r-tando a Just,ficativa apresentada pelo autor da e-
menda, somos pe 1a sua aprovação

De fato, as normas contidas nos iten IV e VI teriam
r-azão de sei se o slstema de governo {nat r-tu tcíc fosse o par
1amentar 1smo

PARECER
ObJet 1Va a Emenda suor trm r expressões do art. 52 do Pro'

Jeto para estender a medvda a todos 0$ credores cr ivacos ,
pois a corr-ecao monetar-ra ,Já. é feita pelo Banco Nac rcna l de
Hab rtação ( a partir da Le i No 4 380/64) e pelo Banco Cen-
tral (a car-t ir- do decreto-lel No 2.278/86)

Entendemos. como o Autor. que a medida deverá ev rtar o
eorrouecunerrto lliclto com as I i qu'idaçõaa extr-aoudtotars ,
permHindo a correção monefàr-ra de todos os créd,tos e evi
tando a discrlminacao entre o credor púb l rco e o privado.

Somos. P01S, pela aprovação

EMENDA 2T00530-0
AUTOR ARNALDO MORAES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

sucr-una-se a paiavra "JUdlclár1a" do art
50 ,nC1SO LXll do ProJeto de Const r tu t ção (B)

PARECER
Pe1a aprovação, nos termos do parecer à Emenda

2T00203-3

EMENDA 2T00525-3
AUTOR JOSÉ LUIZ MAIA - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVACÃO

Art. 40 l caput e §§) _ DT' SUprlmlr

PARECER
Aco1hemos as razqes apresentadas para a supressão dos

d i spos t t t vos referentes à Comlssao de 'rr-ans icão

Pe la apr-ovação
EMENDA 2T00531-8

AUTOR GANDI JAMIL
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

número

EMENDA 2T00526-1
AUTOR HILARIO BRAUN - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

DT Art. 53. Supnm1 r.
no 1tem 1 as palavras "e pequenos 11 e II OU

seus estabeleClmentos l 1

Supr rma-sse a al inea a do i tem VI do § 30 do
art 14 do ProJeto de Const1tulÇ~O aprovado em 10
TUíno, reclasslflcando-se as demalS

PARECER
PrapOe a emenda a supressão do 1tem VI do § 30 do

art.14, que trata da 1dade m,mma do Presldente e do Vi-



56 V1ce-Pres,dente da Repúb l rca e do Senador, de i xanoo a disci
p1 inaçao da maténB á 1eg,slaçao ordinár,a A proposta não se
compadece com a s t s'temát tca adotada no ProJeto,

Pe la reJe,ç!lo

EMENDA 2T00538-5
AUTOR ROBERTO AUGUSTO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor una-se da 21.1 ínea a do i tem VI do § 30 .•
do art 14 do Projeto de Conet i-tu icão aprovado em
10 Turno. a expressão ""e clnco""

EMENDA 2TOD532-6
AUTOR GANDI JAMIL
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃD

Supr una-se do - 80, do art iQO 150 as
expressões ""servlçosll" e "conforme dispuser a
1e 1 " " , de forma que o refer 1do parágrafo passe a
ter seçu 1nte r'edacão

....Art. 150 .,.
§ 80 _ Õs Mun1cípios poderão cons't i tu tr-

guardas rnon rc rpa í e des't madas à proteção das
tris'ta lações e bens munrc ipa i s ,,"

PARECER
Propõe a emenda a supr-esaão da express~o "e c inco" da a

t mea a do item VI do § 30 do art 14, que trata da rdade mv
ruma para ser candrdato a Presidente, v ice-Pres ioonte da Re
púb 1, ca e Senador

Quer o autor reduz'-la para tr-irrta anos nossa tradlcão
po l i t i ca , contudo, consagra O l mrrte de idade de trinta e
cinco anos Não porque nega-la.

Pela reje,ç!lo

PARECER.
Pretende a emenda em aná 11se a supressão das expressões

"ser-vrcos" e "conforme drsouser- a l e i " mscr r tas no §80 do
a l t 150

A pr-occs ição não melhora o texto. Os bens rrontc ioars
incluem as instalações e a manutenção do termo é redundante.
A expressão "conforme dispuser a le1" não car-acter-iza 1nge
rênC1a da Unlão em assunto" trrter-na corparis" do municiplD
a le i regulamentadora será a própria Ie i munic1pal

Pela reJe1ção

Supr,ma-se o § 70 do artlQo 150 do ProJeto

El1m1ne-se do art,go 22 seu parágrafo urrl co ,
das dlSposlçOes transltór18s

EMENDA 2T00537-7
AUTOR ROBERTO AUGUSTO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER'
Optamos por aprovar par-c ra tmerrte a emenda, nos termos

do parecer of'er-ec tdo á Emenda no 2T00058-8

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PSOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00539-3
AUTOR KOYU IHA
SUPRESSIVA

somor una-se a alinea ""b"" do Inc1so ""I"",
do Art 12, Cap1tu10 111 (Da NaclOnal,dade)

EMENDA. 2T00542-3
AUTOR HIÔLIO COSTA
SUPRESSIVA

TItulo 111 _ da or-çan ização do Estado
Capitulo II _ dos Estados federados
Suprima-se o Iric'i so V do Artioo 26

EMENDA 2T0054 i-5
AUTOR DOMINGOS LEONELLI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlme, na aj tnea ""d"" do 1nClSO 1 do art
108, a excr-easão "do Super lar Tr-rbuna'l de
Justiça" "

PARECER.
Tem em v t s t a a Emenda a supressão, na al inea "d", do 1tem

I, do art 108, da expr-esaão "do Superior Tr-tbuna) de Just,
ça"

A rescect iva competênc1a nesse ch socsrt tvo f i xada como do
Supremo Tr tbuna l Federal, está prevista, por ioua1, CQlOCl sen
do do Superior Tr tbuna l de dusrt i ça na a1 inea "b", do ,tem I,
do art 11 i

Somos pela acr-cvacao da Emende., justif1cado nas mesmas ra
zões que nos levaram a emi t rr parecer favorável á Emenda
no 1193-8

sucr ima-se do § 20 do art 62 as expressôes
" "em cada casa"", " "de cada uma"" , passando o
dj sposrt tvo em conseouénc ta a ter a seçurrrte
redação

''''Art 62
§ 29 A proposta será d,scut;da e votada,

em do i s turnos, cons rderanoo-se aprovada quando
oct rver , em ambos, três oumtos dos votos dos
membros das Casas ""

PARECER
O autor propOe alteração no capitulo do projeto referen

te à nac1ona11dade
Entendemos que o texto deve ser mant 1do coma proposto

para o 20 Turno. pois, além de ser claro, ele guarda perfel
ta S1ntonla com a tradlção do nosso Dlrelto e entre seus
d,spos,t, JOS

EMENDA. 2T00540-7
AUTOR' KOYU IHA
SUPRESSIVA

PARECER
Segundo o art 26, ,tem V, do ProJeto de Cons t t tu t ção

(B), "lnc1uem-se entre os bens dos Estados ( ) as terras
de ext rrrtos aldeamentos lndlgenas"

A Emenda 2T00541-5 prooõe a supressão do d i spos r-t tvo
Entendemos Que a permanência do d'SPOSlt1VO no texto

const rtucrona l perrtu t tr-á resolver pendencras atualmente ocor
rentes entre Estado e Urn ão em torno de terras que pertence
ram a indlos que ho.ie não ex re'tem mars , enquanto Que, por ou
tro lado, os arts 20, 'tem XI, e 234 (e seus parágrafos) de
f rnem a pr-opr i edade das terras trad1c1onalmente ocupadas pe
los 'índ-ice e os d ir-e i tos 1ndígenas sobre elas,

Concluímos pela reJeição

PARECER
Através de supr-essão no § 20 do art 62, deseja o Autor

se.ia a proposta de emenda á Const t tu tção votada conjurrtamerrte
pela duas Casas do Congresso Nacrona l • Ccns rder-arros que a
redação atual tem o mér i to de atr-ibuir- 1Qual valor à rnarn>
festacao da camar-a e à do Senado

Pela reJe,ção

- PFL
PAReCER PELA REJEIÇÃO

art 239 do ProJeto de

- PFL
"PARECER PELA REJEIÇÃD

suor-rma-se o
Ccnat t tu rcão (b )

Suprima-se o par-àçr-afo un1CO do ar-t rço 20
(erratã), das DisposiçOes transitórias, a
axpr-essão "civ t 1 ou"" .

Passando o parágrafo ún1CO a ter a seçu trrte
redaç!lo

~ assegurado o exer-c t c to ccmc tar rvo de do1S
cargos ou empregos pr-rvat rvcs , de médicos que
este.ram sendo exercldos legalmente por méd,cc.
rm t rtar- na aoruru s'tr-ação pób l rca drr-eta ou
mdrr-eta

PARECER
Julgarros prudente manter a adJetlvação e l ter-nar iva

"C1Vl1 ou ml1 itar" - para a palavra "médlco u
•

Pela reJe'ção

EMENDA 2T00536-9
AUTOR JOFRAN FREJAT - PFL
POR CONTRADIÇÃD PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2T00533-4
AUTOR GANDI JAMIL
SUPRESSIVA

PARECER
A uopor-tãnc ra e o alcance da mater ie em foco Justlfl

cam que se espec t f tcue em dlSPOSltlVO cons't rtuc ional , o órgão
púb l ico a que estará socor-drnaca Pela rejelção

PARECER
Pretende a emenda sub exann ne a supressão do parágrafo

único do art 22 das D1Sposições Transltórlas para pCsslbi 11
tar a estabr t roaoe dos atua i s ocupantes de cargos, funções
ou empregos de confiança ou em comissão, ass im como aos ocu
pantes de cargos que a lei declare de I rvr-e exoneração A
supressão proposta é rrroer-t rnerrt e , porque a dermes tb r l roade
ad nutum é a car-ac'ter t s't rca marcante de t a i s cargos Não
encontra agasalho na dcutr-rr-e do Dj r-er-to Admlnistrat1vo a es
tab i 11dade proposta

Pela reJelçâo

EMENDA 2T00534-2
AUTOR' JDFRAN FREJAT
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00535-1
AUTOR JOFRAN FREJAT - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APRDVAÇÃO PARCIAL

Titulo VIII _ Ordem SOCla1 _ Capitulo II _
secao I _ Da Saude _ scor-una-se do § 4, do art
204 as segu i ntes expressOes

a coleta. processamento e transfusão
e seus der 1vadas

Passando o parágrafo a ter a segumte
redaçao'

§ 4-A 'l e i d1sporá sobre as cond ições e os
rSQuls1tos Que faCl1ltem a r-emoção de órgãos,
tecidos e substãnC1as humanas para flns de
transplante, pesqursa e tratamento, bem como de
sangue, vedado todo tipo de cornerc i a 'l i zação

Supnma-se ao Art'Qo 50, Titulo I I,
Capitulo I. Inc,so LXII a seQu,nte frase ''''ou por

PARECER:
Pretende o l1ustre autor a supressão do § 70 do Art

150 do projeto onundo da 1a d,scussão
Entendemos que a pretensão não merece acolh1da porque

há necessldade de que a le1 dlsclp11ne a organ1zação e fun
c1onamento dos órgãos de segurança

Pela reJelção

EMENDA 2T00543-1
AUTOR Ht.LIO COSTA
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMOB



ordem escr-rta e fundamentada de autoridade
Judlclárla competente"'!, f i cando o InC1SQ LXII com
a segu 1nte redação

""nlnguém será preso senão em flagante
dellto""

EMENDA' 2T00549-1
AUTOR VI CTOR FACCIONI - PDS
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI CÃO

57

PARECER
Propõe a emenda a supressão da segunda parte do 1no 150

LXII do ar-t 50, com o Que a pr r são de Qualquer pessoa só
poder-a ocorrer nos casos em que supreend 1da em flagrante de
lltO

Man1festo-me pela reJelçào em espec ta l face aos termos
do parecer of'er'ec tdo a emenda no 2t00203-3

Suor tma-ae a expressão ""apresentados até
10 de Julho, data em que terão"", do art 105, §
10

PARECER
O ch scosto no paragrafo sob exame enquadra-se na 51S

temát, ca de e 1accr-ação orçamentãr, a. r-azão por que optamos
por manter a r-edacãc que f 01 votada no cr ime ir-o turno Optna
mas pe1a r-eoe1Cão da emenda,

Supr rma-ae no Incrso IV do Paragréfo 30 do
Art 14, Capitulo IV, dbs Direltos a palavra
""Eleltoral""

EMENDA 2TD0544-0
AUTOR, HIÔLIO COSTA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO EMENDA 2T00550-4

~~~~RCO~~VOm~ÔA~~~A PARECER PELA REJEICÃD- PDS

No art 38, XVI, letras, ""a"" e ""b"" onde
se lê ""professor ll

" le1a-se ""Mag1sterio""
PARECER

Pe1a reJe i cão nos termos do parecer à emenda no 2T00355-8

PARECER:
A emenda propõe supressão r-e f at iva ao ar t 67 do Ato

das D1Spos1çães Constltuc1onals Transltórlas, que curda da
vmcu l ação de percentual dos recursos a Que se refere o
art 215, para e l rmmar- o ana lf'abet t srro e uruver-sa l i zar- o
ens rno fundamental

A mat ér ra foi amplamente dt scut tda durante os trabalhos
da Assembléna Nac rona l Ccnst r tumte , prevalecendo a
prlorldade para o eos iro fundamental, 1ncluída, aí, a
err-acncacão do ana tf'abet ismo

Pela reJelção

Suprima-se do Art 57, do Ato das
01SposlçOes Cons't t tuc tona i s e Tr-ans i tór- tas a
segu 1nte expressão

"" e com a ap l rcação de, pelo menos.
cmcuerrta por cento dos recursos a que se refere o
ar-t i oc 215 da Cooat r-tu tção

t icendo o Art 67 com a seçu irrte redação
""Nos dez: orune u-os anos da promulgação da

Conat t tu rrrte , o Poder Púb l ico desenvolverà
esforços, com a mobl1 i zação de todos os setores
cr-can iaacos da sociedade, para e l trm nar- o
ana l fabet i srro e um vecsa l rsar- o ens ino

fundamenta 1" "

CAPíTULO I I
""Dos Dlre1tos Socials""
Art 70 _ Inclso XIX
sucr irmr- do art 70 Capítulo 11. o lnC1SO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00551-2
AUTOR SIÔRG I O BRno
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda pretende subst t turr-. nas letras "a" e "b" do

lnC1SO XVI do art 38, a palavra "professor" pela palavra
"rnaglstérlo" A palavra rnaglstêrl0 ampl1arla o leque de
ccss ib i t ioades de acumulação de cargos no ser-viço púb l ico
para rnc turr , além dos professores, os sucer-vrscr-es e
or rerrtador-es educac tone rs

Somos pela reJ81ção da emenda, Justamente para evitar a
abertura nas pcssrb-i l rdades de acumulação de cargos que ela
provoca

XIX,

PARECER
O afastamento do trabalho sem preJuízo do sa lar ro , por

um dra , no caso de nascrrnerrto de f r Iho , no decorrer da pr' t-'
meira semana, e drr-e i to Ja or-evi stc em Ie i

Por outro lado, não nos parece necessár 10. na malar la
dos casos, que o genl ter se afaste durante 01 t~ dras , cabendo
á 181 prever as drfer-errtes rnpót eses e a duracao que a t rcsn
ça patern1dada deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos que do lnC1SO XIX do art 70
deve ter 5uprlmido os termos "de o i to dvas?, "mesmos" e "do
lnC1SO arrter ior-. aos que preencham os r-equ i s t tos". mas não
cabe a supressão "1 n totum"

Pela reJe,ção

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00545-8
AUTOR HIÔLIO COSTA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00552-1
AUTOR SERGI O BRno
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2T00546-6
AUTOR GERALDO FLEMING - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Artlgo 43 _ Supr tma-ae , no § 80 , do art i ço
43, as palavras ""C1Vl1 ou""

PARECER
Propõe o 1 lustre Constltulnte Geral Flemlng, atreves

desta Emenda, suor-umr- a expressão "C1Vl1 ou" do § 80 do ar
tigo 43 do ProJeto de Const t tu rção (8)

A supressão proposta, caso rna'ter ta l rzada , trnp l rcar- ta nu
ma modif t cação r-ad ice t do esp tr-r to do d t spos t t rvc na forma em
que f01 aprovado pelo consenso da Assemble18 Nacvona l Conat i 

tu irrte , em 10 turno Não temos. ass im. como eoo iar a Emenda

EMENDA 2T00547-4
AUTDR. FAUSTO FERNANDES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Ato das 01Spos1côes Cons't rtuc iona i s
tr-ans rtor-ras

Art 53
§ 30 _ tnc isos IV e V do § 30 , do ar-t 53

da Ato das 01Sposlções Cons't t tuc iona t s
Tr-ans i tór-vas

PARECE~ emenda proposta tem como escopo eupr tm rr- parte do
d1SPOSltlVO do Pr-o.jato Que i serrta os micro e pequenos emor-e-
sar ios (no per todo de 28/02/85 a 28/02/87) e os mrru s , pe-
quenos a médros produtores r-ura is {no per icco de 28/02/86 a
31/12!87} do pagamento da correção mor-e-tár- va sobre déb t t os
decorrentes de empr-ést irro concedroos por bancas e rns t rtur
ções -f 1nanee 1ras

Em v ir-tude de nosso acolh imerrto à Emenda 2T00638-1 que
supr-ime o art 53, por Justlça e convern encra , a med i da sob
exame f rca pre,Judlcada

Pela pr-e.jud i c i a l i dade

Suor-rrrur- o § 20.. do er-t ico 34, das
01Spos1côes 'rr-ans t-tór ras

EMENDA 2T00553-9
AUTOR SE:RGI O BR!TO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER,
Tem por ob.ret 1vo a Emenda a supressão do § 20 do art

34 do Ato das 01Sposlções Cons't t tuc ronar s Transltórias, que
assegura aos atua i s Procuradores da Repúbllca o drr-e i to de
optarem "de forma lrretratáv,el", entre as car-r-e tr-as do M1-
rn stér io Púb l rco e da Advocac i a Geral da Urn ão

Somos pe 1a r-e.re 1ção da Emenda, fundado nos argumentos
expeodrdcs no parecer pela re,Je1câo da Emenda no 1389/2.

EMENDA 2T00548-2
AUTOR RUBEM BRANQUINHO _ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Suor trna-ee do texto do parágrafo 40 do
artigo 150 a expressão "Oirlgldas por delegados de
Po l tc i a de carr-e n-a":'

PARECER
Pretende o t lustr-e Cons't t tu rrrte , com sua emenda, suorr

m1r do Art, 150, § 40 a expressão "d,r,g1das por delegados
de pol ;c1a de carrelra" Não acode razão ao autor A profls
slonallzação das atwldades de dlrecãQ e de todo deseJavel
porque estlmula o aperfe1çoamento profls810nal, gera compe
tênc1a funCl0nal e reforça a autorldade

Pela reJeição,

Cap i tu'lo 11
"Dos Dlreltos Soclals"u
~rt 70 _ InC1S0 XVI I I
Supr18mlr do Inc rso XVIII, a expressão "com

a duração de cento e v irrte dras "

PARECER
A conqu-r sta , para a mulher trabalhadora e para a famí11a

br-as r te rr-a , Que o d1SPOSltlVO prestlQia. me imoeco de acom
panhar o i tustr-e autor da emenda

Pela reJelçao da proposta

EMENDA 2T00554-7
AUTOR AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-una-ae a ex.pressão "fundamental s
rnedro" do § 10 do Artlg0 216 do ProJeto de
Consl1tulÇão "B", que passa a ter a seçu-rrte
redação

§ 10 Os recursos de que trata este Artlgo
poderão ser dest'lnados a bolsas de estudo para o
enSln<J, na forma da 181, para os que demonstrarem
,nsuf,clêncla oe recursos, quando houver falta de
vargas e cursos ragu 1ares da rede pub 11ca na



art
para

auto-

58 localidade da residência do educando, f1cando o
Poder PúbllCO obrigado a mvestlr prlOntariameme
na expansão de sua rede na loca 1, dada

PARECER
O autor pretende aupr trmr- parte do § 10 do art 216,

no que Concerne à dast 1nação de bo 1sas de estudo
A maténa f 01 amplamente d i scu't f da durante os trabalhos

da Assernblêla Nac tona l Cons't rtu rrrte , prevalecendo a r-edacão
que ora se encontra no texto

Pela reJe,cão

EMENOA' 2T00555-5
AUTOR OSVALDO SOBRI NHO - PTB
PARA CORR L1NGUAGEM PARECER PELA PREJUD1C1AL1DADE

Dé-se ao ar-t ico 23 do Ato das Df apoa tções
Tr-ans rtor tae do Projeto de Cons't-rtu tção (b} , a
seguinte redaçao:

"Art 23 Para efe1to de aposentadoria,
prevalecão para o-serV1C:Jor púb l rco as normas em
viQCr na data de sua adlmssão ou durante sua
a't rv rdade no ser-vrco púb l rco , desde Que rnai s
benéficas, respeltadas as t irrn-tacões prevlstas no
artiQC deste Ato"

PARECER
Pretende a emenda lntroduzlr modr f i cação na redação do

art. 23, do Ato das D,spos,çeies Const,tucionais Transitórias
A propos icão f rca pr-e.jud i cada pela supr-aasão do refendo dis
pos i t i vo ao teor do parecer exarado na Emenda N 2T00449-4

Pela preJud,c,al,dadde.

PARECER.
Não vemos os alegados i nconven1entes , em prever o texto

const ttuc ionat a própria r-ev-i são , após ClnCO anos a contar
de sua promulgaç!io. N!io se trata, a ngor, de um "prazo",
mas de uma "car'êncra" E o dt spos t t tvo não el ide a poss1bi
1idade de emenda a qualquer tempo

Pela reJeiç!icl'.

EMENDA 2T00560-1
AUTOR. MENDES RIBE1RO - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEI çÃO

Dê-se ao § 60 do art H,O 229 a r-edação
seQUltlte'
Art 229_

§ . 60. _ O ~asamento ci~, í pode ser
dlssolvido pelo dtvórcro , após prévia separ-ação
Judicial por mais de um ano, nos casas expressos
em 'le i , ou comprovada separ-ação de fato por mais
de 2 anos.

PARECER
A emenda tem por f tna'l rdade des locar- no § 60 do

229 do Projeto a expressão "nos casos expr-essos em te r "
após a expressão "por mais de um ano", tor-nando a norma
ap 11cave1 no caso da separaçl'lo de fato.

Entendemos que n!io merece acolh1da a proposta. em exame,
PD1S reeu1ar o instituto do d1vórcno é 1mportante para a pro
teçac da unidade fami l1ar e, feito 1SS0, não haverá problema
quanto á separaç!lo de fato

Pela rejeição.

EMENOA. 2T00556-3
AUTOR ALBI'-R I CO FI LHO - PMD8
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA. 2T00561-0
AUTOR NEY MARANHÃO
5UPRESSIVA

- PMB
PARECER PEI.A REJEIÇÃO

ao "'C1S0 I, do art 57
Para carriglr orm asão acrescente-se a

palavr-a "fempor-ár-ra" à excr-essãc "m1SSaO
dtp lomàt tca". passando a ter a seguinte r edação

Art 57
InClso 1 Invest rco no cargo de Minlstro de

Estado, Governador de Ter-r-t-tór- to , SecretárlD de
Estado, do D1str1to Federal, de Terntóno, de
Pref'e t to de Cap t t a l ou Chefe de Mlssão dlp1omát1ca
temporária

PARECER:
Tem em v i s'ta a Emenda, com a incjusão da expressão

Utemporár1a ll
, no texto do 1te01 I do art 57, ccr-r-rctr 0011-

são Br;stente no texto, tradUZ1ndo a rnecíroa o que terla
restado ev rderrt e ao eneeoo da aprovação, no pr ime ir-o tur-
no, da emenda que enseoou Justamente a 1nser-ção do cargo de
"chefe de rmasêo dtp lornát ica entre os que podem ser assu
mujas per Deputados e Senadores sem a sanção da perda do man-

dato
A emenda é de ser acolhida De fato, não se just1f1ca

que, pela OImssão, venha-se a admltlr Que Deputados e Se-
nadores, Que foram e l e t t os para o exer-c ío ro do mandato lé-
l:P 51 at 1vo e nêo para ocuparem car-cos execut i vos, a não ser
tempararlamente, assumam esses cargas com índole de permanên
cia

Somos, ass rrn, pela ecr-ovacãc da Emerrda,

EMENDA 2T00557-1
AUTOR MENDES RIBEIRO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Supnma-se, no § 40 do art icc 53, da
ür socs icões Conat rtuc tona i s Tr-ans rtór-tas , a
expressão "aos debrtos Já qu r-tadca e"

PARECER
A emenda proposta tem como escopo supr-tmir- parte do

dispositlVO do ProJeto Que i serrta os mrcro e pequenos empre-
sános (no periodo de 28/02/86 a 28/02/87) e os minis, pe-
quenos e medtos produtores rurars (no período de 2B/02/B6 a
31/12/87) do pagamento da cor-r-eção rronetária sobre débitos
decorrentes de emprést1mo concedidos por bancos e institui-
cees f 1nanee 1 ras

Em v ir-ruoe de nosso aco Ih tmerrtc à Emenda 2T00638-1, que
suprime o art 53, por Justlça e conventenc ia , a medida sob
exame f ica ore.nrdrcada

Pela preJud,c1al idade

EMENDA 2TOD558-0
AUTOR MENDES RIBEIRO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUOICIALIOAOE

eucr-unem-se os textos do er-t roc 54 e seus §§
10 • 20 e 30 renumerando-se o § 40 • que passa a
ser o caput

PARECER
A emenda, que propõe a supressão de parte do art 54 do

Ato das D1Sposlções Constltuclonals Transitorlas. flca preJu
dlcada em face de nosso parecer peJa aprovação das de números
2T00044-8, 2TD0500-8, 2T00412-5 e 2TOOB28-7, supress1Vas to
tais

Pela preJUdlc1al1dade

EMENDA 2T00559-8
AUTOR MENDES RIBEIRO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇliO

suprlma-se na D1SPOS1ÇOEs Constltuc10nals
Trans1tórlas, o art1QO 3D , que trata de revlsão
ccnstltucional

Suprimam-se do texto do ProJeto de Cons-t t tu f ção
(B) 20. turno nas p rscos ições Tr-ans í tór ias as
segulntes exor-essões
Art 10 _ foram cassados ou po 1 t t i cos
no per; ode de 15 de JU1ho a 31 de dezembro de
1969, per ato do então Presldente da Repúbl,ca,

. desde Que campr;ovem terem s ido estes
eivados de vrc ics cr-ave

PARECER
A emenda pretende suor-nmr- parte do art. 10 das D1SQOsi

ções Tr-ans-rrór-rae com o oc.je-t r vo de tornar mais abranQente o
di5POSltlVO que trata da anr s t ra àqueles que foram pUnidos
com a perda de empregos no ser-vrco púb 11co , de acordo com
just1ficativa do autor

Optamos, porém, por manter o texto da an 1st 1a tã T ·00110
aprovado no 10 turno de vo'tacão , op mando pela reipiçi!o da
emenda

EMENDA 2T00562-8
AUTDR NESTOR DUARTE - PM98
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Suprima-se do parágrafo 30 de art. 53, do Ato das
D1spos1çi5es ccnst rtoc tonats Transltór1as, o
seguinte tnc-rsc V

" V - se o benef' tc i àr-to não for proprietário
de mais de cinco rródulo rurais"

PARECE~:emenda proposta tem como escopo suprimir parte do
dlSpOS7tlvD do ProJetõ aue isenta os micro e pequenos eoore-
sar-ros (no período de 2B/D2/86 a 28/02/B7) e os mtrn s , pe-
quenos e médios produtores rura1S (no período de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correçllo monetãrla sobre débitos
decorrentes de ell'(lrêstimo concedidos por bancos e mst t tut-
ções financeiras

Em vrr-tuoe de nosso eco lrumento á Emenda 2T00638-1, que
suprime o art 53, por justiça e converrí êncra , a medida sob
exame fica prejudicada.

Pela prejud1c1a11dade

EMENDA 2T00563-6
AUTOR FLORICENO PAlXi\O - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do item V do art.3B o advérbio
flpreferencialmentellll

PARECÃRemenda pr-etende suor-rmtr- a. palavra "pr-ef'er-enc'ia lmerrte"
rnser-r ta no lnC1SO V do ar-t 38 O d1SpaS1tlVO trata do
pr-aench trnerrto de cargos em corn saão e f'uncões de corrf i ança
"preferencialmente" por ocupantes de carece de carr-e tr-a

Ju 19arros, porém, que o texto deve permanecer ta 1 como
aprovado no 10 turno de vof acão para que a acmtrn s'tr-ação pú
bl1ca d1spanha de alguma f1exibil1dade de operaçao.

Pela reJeiçao

EMENDA 2T00564-4
AUTOR GERALDO CAMPOS - PSDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃD

Dê-se ao 1 tem XV do Art. 38 a segu mte
"XV _ a remuneração dos serv 1dores púb 11cos

é irredutwel, suje,tos, entretanto, aos 1mpostos
gerals, incluslve o de renda e os
extraordlnárlos"

PARECER'
PreJudicada, á v1sta do parecer profendo na emenda

no 2t004i6-8
Pela rejeiç!io.
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Para uru f'orm izar- e ccmoat tb t l rzar- o texto
const 1tuc i ona 1, o § 4 do art 75 deve ter redacão
semelhante á do seu § 3, f1cando aSS1m redig1do o
d rspos i t tvo

Art 75, § 4
"Os audrtor-cs , quando em subat rtu tção a

mmretr-o , terão as mesmas garant,as, tmpedrmerrtos ,
venc rmerrtos e vantagens dos t r-tutar-es e, quando no
exer-ctc io das dama i s atr-ibu tçõas da JUdl catura , as
dos Juízes dos Tr tbuna t s ReClonais Peoer-a-ra "

EMENDA 2T00565-2
AUTOR GERALDO CAMPOS
POR CoNTRADI çÃO

- PSD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

bust tve is ou Tubr-f f t cerrters consurm dos , mclustve os lucros do
produtor Os Estados deapr'ov rdoa de ta is recursos pooer rarn

-4Z-- vir a ter graves problemas econõmicos, se a tmunf dade não _-'-_>.,,-_
pers i st i sse

A rmun rdade tr-rbutàr-ra que se pretende sucr- imtr- fi. por
tanto, justa e não traz preJu'izos ao Estado produtor.

Pela reJelção

EMENDA 2T00571-7
AUTOR RENATO JOHNSSON - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr rrna-ese todo o parágrafo 30 do Art 182
da ProJeto de Cons t vtu t ção 118""

Supr ima-ee a alínea "o"" do tnc iso Ll , do §
10 do art 14

Supr i ma-se no Inciso X do art 30 a
expressão "de balrro""

EMENDA 2T00572-5
AUTOR ERVIN BONKOSKI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00573-3
AUTOR ERVIN BoNKOSKI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Pela aprovação, nos termos do parecer a Emenda no
PARECER'

2T00656-0

PARECER
Pr-opõe o autor a supressao da alínea "c" do ,n01SO 11 do

§ 10 do art 14. que permite o voto facu1tatlvo aos maiores

de de~~~~~d:r:~o~sec~~~~~~~i~~e~e~~l~~l~~~~b turno, que o JO-
vem nessa rdade , dsv tdo aos melas de comurucacãc e aos recur
sos da informação escr i ta , Já accu tr tu a ma'tur tdade necessa
r ia para exer-c tcro do voto

Dessa forma, achamos que o referldo d1SPOSlt1vO deve ser
mant 1do no segundo turno

Pela reJelção

Dê-se ao item do art 41 a segulnte
redação

"I _ por rnva l i dez , com proventos
cr-ooorc ronars ao tempo de ser-vrco , ou com
proventos lntegral$ se causada por ac iderrte em
ser-v i ço , mo1est i a pr-of' t 55' ona1 ou doença grave,
corrtacncsa ou mcur-ave t , espec rf tcada em la, 11

PARECER
Tendo em v ista nossa concor-dénc ia com Os mct ivos Que en

seJaram a emenda 2T00654-3. que dá ao ar-t r go 75 uma redação
conforme à tradição de nossas Cons't i tu rções Republlcanas, so
mos pela r8Jelcão da matér ia.

EMENDA 2T00566-1
AUTOR GERALDO CAMPOS - PSDB
POR oMISSi\o PARECER PELA APROVAÇi\O

PARECER
O 1 1ustre Senador José Fogaça sugere, com sua Emenda,

que houve uma em1ssão na redação do 'Iene 1do, a qua 1 de 1 xou de
contemplar a aposentadoria do serv idor- púb l i co no caso de sua
rnva l i dez permanente, quando esta 'mva'l tcíez não decorra de a-
c1dente em serv rço

Concordamos com Sua Excelênc1a e acatamos sua Emenda,
pe 1a seu ev 1dente mêr 1 to Em oecorr-enc 1a, estamos acatando as
Emendas 920-8, 566-1, dos Conat t tu trrtes Ruy Nede l , Garaldo
Campos e OctáV1D Elíseo, respectlvamente, nos termos da reda
ção proposta pelo Const rtu irrte José Fogaça

EMENDA 2T00568-7
AUTOR RENATO JOHNSSON - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
Art1go 177 Parágrafo 1
Suor ima-ae a tota t rdaoe do Paragrafo 1

PARECER'
Optamos por manter a r-sdacão do pr rrne ir-o turno de vo

tacão, tendo em vista que a mat ér-i a sob exame f 01 aubme t rda
à exaustiva di scussão entre as 'l rderartçae da ANe, que, para
sua aprovação, estabeleceram prévio acordo

Pe1a r e.re 1ção da emenda

PARECER
Com a supressão da expressão "de ba 1 rro", constante do

lnC1SO X da art. 30 f pretende o autor da emenda ampl lar as
poss ib i l rdades de par-t tc ipação ccmurn tar-ra . atraves de ent i 
dadas representat1vas dos d1versDs segmentos da SOC1 eaeae ,
nas at iv rdadee relativas ao planejamento munrc rpa l

A proposta prestigla, fortalecendo, o or-mc io io democra 
t tco que llumlna todo o texto do ProJeto e mouz os mat s va
r 1ados setores da soe 1edade c 1v11 comuna1 organ 1zada. como é
o caso das assocrações de arqultetos e engenhe1ros, de urba -
m s-tas , empresér1~OS. trabalhadores e trrte l ectua i s , a corrt r-j>

buirem para o desenvoivrmenro dos planos, programas'e proje
tos de mrer-esse para os Munlclp10S

Sou pe 1a aprovação da emenda

PARECER
Pe 1a aprovação nos termos do par-ecer à emenda no

2T00139-8

Dá-se a segu 1nte redação ao Art 1go 38 _
Jnc i so XXI-Parégrafo 10

"A pob l tc idade dos atos. programas, obras.
ser-v rços e campanhas dos órgãos públICOS, deverá
ter carater educat ivo , trrf'ormat t vo ou de
or-verrtacão sccret ""

EMENDA, 2T00569-5
AUTOR RENATO JOHNSSON - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA SUPRESSIVA
Artigo 177 parágrafo 10" item 1 do ProJeto

de Conat t tu tção "8"
Suprima-se do 1tem I, do parágrafo 1, do

ar-t ico 177, as palavras "proteção e"

PARECER
Optamos por manter a redação do pr trne ir-o turno de vo

tação, tendo em vista Que a ma'ter-ra sob exame f'o t submet tda
a exaust i va dt scussêo entre as 1 1de ranças da ANe, que, para
sua aprovação. estabe1ecer-am pr-ev i o acordo

Pe 1a r'e.re 1 Cão da emenda

EMENDA 2T00574-1
AUTOR GI L C~SAR
SUPRESSIVA

- P"DB
PARECER PELA APRoVAÇi\O

EMENDA 2T00570-9
AUTOR RENATO JOHNSSON - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇi\O

EMENDA SUPRESS I VA
Suor tma-ae do ProJeto de Cons't rtu icão "B\\. a

expressão e energia e lé-tr-j ce da letra b} do tric t so
X do parágrafo 2 do Art 161, flcando

Art 161

§ 2
X

b ) sobre operações que dest 1 nem a outros
Estados petróleo, ,nclus1ve lu\;:>r1f1cantes,
comoust i ve 1s 1í oui dos e gasosos de 1e dep vades

PARECER
A trista lação e o funcl0namento de empresas produtoras de

petroleo e de combustiv81S e de lubrlflcantes liqUldos e ga
sosos dele derl vados , aSSlrn como de energ18 elétrlca, 1mpl1ca,
em qualquer caso, no lnvest1mento e na transferenc18 de ele
vados reoursos federais para o terrltórlo do Estado em que se
local1zam tais empresas O Estado, no caso, não se benef1cla
somente com o desenvolvlmento que a empresa promove em suas
,med,aç6es, com o surg,mento de novos empregos e com a cres
cente f 1 xação dos empregados e de seus fam, 11ares em seu ter
rltÓr"lO, mas também com as faCllldades crladas pela prOX1ml
dada da energ 1a ou dos produtos gerados nessas empresas

Por outro lado ê da área do Estado consum,dor, que saem
todos os recursos que pagam a energla, o petróleo ou os com-

EMENDA: 2T00575-0
AUTOR FAB!O RAUNHE lTTI - PTB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 25 das D1Spos1ções TransltórH3s passa a
ter a Segulnte redação

"Fica assegurado 80S defensores ouo l icos
1nvest,dos na função até a data da lnstalaçao da
nesemb tera Nacióna l Cone t r t u u-rte , o cnr-e i tc de
opção pe 1a nova carre 1ra com a obser-vanc1a das
garantlas e vedações, pr-ev i s'tas no parágrafo ún ico

do Ar-t , 139, dessa cons't i tu rcão ou a manutenção
do r-emme Juridlco existente na data de sua
promulgação" "

PARECER
Pretende o Autor alterar a redação do art 25 do ,Ato das

D1Sposlções Constltuc1onals Transltor1as para lnclulr no ev
nal a expressão "ou a manuteção da r-eg"'\me .Juridlco ex t sterrte
na data de sua promulgação"

Entendemos que a redação do art 25 do Ato das P1SPOS1
ções ConstltuolonalS Tramntor1as deve ser mant1da tendo em
v1sta a reorganlzação da Defensor1a Publlca. como preV1S-cO no
art j 39 do ProJeto.

Somos, P01S, pela reJ81çâo

EMENDA 2T00576-8
AuTOR VICTOR FONTANA - PFL
SUPRESSIVA • PARECER PELA APROVAÇ~O

Nas D1Sooslções Transltõrlas. Art 50
suprima-se o Parágrafo 20



Sucr tmam-ae do ar-t rço 90 • do PrOjeto de
Coris't rtu tção (B), as secuirrtes expressões'

"Art 90 _ '
ccmcet mdo aos trabalhadores decidir sobre a

oporturu dade e os rrrter-eeses que devam por meio
dele defender

60 PARECER
A presente emenda fD1 apresentada face ao que drscõe o

art 15 do texto parmanente, segundo o qual "a 1el que al
terar o processo e te rrcra t só entrará em vlgor um ano de
oo-is de sua publ rcacao", tendo em vrsrta a imper tosa neces
s rcade de se or-ooover a d i sc ip l mação legal das e l e rções que
se rea 11zarãc a 15 de novembro próx 11110

Ofereci parecer a diver-sas emendas propondo a supr-essão
da ar-t 16, manifestando-me favoravelmente Ocorre, porém,
Que a dec i são final caberá à sooer-ame do Plenárl0 Ass trn,

OP1no pela ac-cvacac da presente emenda

EMENDA 2T00582-2
AUTOR. JOÃO MENEZES
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A proposta conf1gura sucr-essac de dlSPOSltlVO aprovado no

pr-une rr-o turno resultante de f'usão de emendas
O autor irrterrta retlrar o caráter amplo do dtr-e rto de

greve
Acrescentamos, entretanto, que esse drr-e rto , conforme a

provado, é uma das mai s unpor-tarrtes conquistas SOC1a1S da no
va carta

Pela reJelção

Supr trnarn-sse do Inc i so 111 do Artlgo 30 do
ProJeto de Constltu1Ção (8) 20 Turno, as
segulntes expressões.

"Tr-trrta e"
Dando ao Inc i so 11 I do Art1go 30 do Projeto

de Oorist i tu rcão (8) 20 Turno. a eeourrrte redação
"Art, 30 _ .
111 _ posse do Prefeito e do Vlce-Prefe1to

no dra 10 de JanelrO do ano suosecuerrte ao da
e le tção , "

Supr trna-ae o Art. 17 do Ato das 01sposlçOes
Const t tuc tona i s Tr-ans rtór-ras do ProJeto de
ConstltulÇão (8)

PARECER
A emenda pretende SUprlmlr o art 17 das 01sposlcOes

Transltórlas O art 17 ext rncue o Terr-t'tór ro de Fernando de
Noronha e o re incor-oor-a ao Estado de Pernarrbuco

Nos termos da Justlflcatlva apresentada pelo autor, so
mos pe 1a aprovação da emenda

Pe1a aprovação

EMENDA 2T00577-5
AUTOR. VICTOR FONTANA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

i No Item I lI, do Art 50, suor unam-se as
expressões "quando a ausénc ia exceder a 15
dlas""

2 Em consequênc ta , sucr-unam-se no Art 85
as expressões

"sa lvo se for período não superlor a 15
d,as""

PARECER'
As supressões propostas pela emenda parece-me não devam

prosperar, Já que mala real1sta o cr rter ic do ProJeto. que
inova, ao cn spensar- a 'l roença nos afastamentos que não exce
dam a i5 dras ,

Pela reJ81ção da emenda

EMENDA 2T00578-4
AUTOR VICTOR FONTANA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

No Parágrafo 70, do Art 14, IN SINE,
sucr imam-ee as express3es

"que tenham exer-c ioo ma-rs da metade do
mandato"lI

PARECER:
Pretende O autor ampliar a f'a t xa de me1eg1b111dade dos

parentes ccnsanoutnecs ou af rris , com a supressão da expressão
do § 70. do art 14," que tenham exer-c ido mai s da metade do
mandato 11

A tendénc18 do o ir-e rto const t-toc ionat moderna é pela re
oução dos casos de 1ne 1eg 1b 1 11 dade

Pela reje1ç~0

EMENDA. 2T00583-1
AUTOR JOÃO MENEZES
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00584-9
AUTOR' JOSE QUE I ROZ
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA H00579-2
AUTOR JORGE UEQUED
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMD8
PARECER'

Manlfesto-me pela aprovação, nos termos do parecer ofere
c ico à Emenda no 2T00003-1

Art 14 _ § 30 Item IV
Revogando o i rem IV que d i z "o dornrc t 110

eleitoral na c ir-cunecr-tcêo'"

EMENOA 2T00585-7
AUTOR JOSIO QUEIROZ
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER
Pela reJelção nos termos do parecer à emenda no 2T00355-8

o fortalecimento da Prev1dênc18 Soc ra l não depende ne
cessar lamenTe , como argumenta o auto~ da emenda, da sua ln
c lusão no orçamento geral da União A Segurldade Sccra l pode
ter seu próprlo orçamento, como, at ias , está or-ev i stc no §20
do art 200

Pela r-e.ie icãc
- PFL

PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA 2T00585-5
AUTOR JOSI'; QUEIROZ
SUPRESSIVA

Supr rmam-tse do Parágrafo 20. do Artigo 53 do
Projeto de const-rtuvcão (B) 20 Turno, as
segulntes

"d t.s tr-tbu'roo pelo menos em c mco Estados,
com não menos de zero vírgula três por cento dos
e Ie i tor-ee de cada um deles ""

Dando ao Parágrafo 20 do Art 1QO 63 do
Projeto de const rtuicãc (8) 20, Turno, a secuirrte
redação

"Art 53
§ 20 _ A miciat tva popular pode ser

exer-c-ida pela apresentação à camara dos deputados
de projeto de 181 sucecr-t to por, no mtn tmo , U11 por
cento do e l e rtor-ado nac ronal "

PARECER
As expr-essões Que a emenda quer suor imrr do art 53, §

20 , do Pr-o.je'to v t sarn a assegurar caráter nacrcna'l à trncia
t iva popular, impede possa partir de setores localizados e,
consecuerrtersente , d1flcultam a ut i l rzacão do lnstituto como
máscara para mteresses part1culares

Pela r-e.je rção

não irite
200, que trata
secur 1dada $0-

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 200 _ Item 111. § io
Exclui a expressão "não lntegrando o

Orçamento da Umão""

PARECER
A emenda pretende suprimir a expressão "

grando o orçamento da Umão". do § 10 do art
da dest mação orçamentár 1a de recursos para a
C1a1

EMENDA 2T00580-B
AUTOR JORGE UEQUED
SUPRESSIVA

Art 59 _ § 10 e 30.
Exc1ul do Art 59 as expressões "
Exc1u1 do Art 59 as expressões "de 15 de

fevere1 ro a 30 de Junho e de 10 de agosto a i 5 de
dezerror-o'", e os parágrafos 10 e 20

PARECER
A Emenda pretende exclUir do ar-t 59, "caput". a exor-ea

Sa0 flnal "de 15 de fever-e rr-o a 30 de ,Junho e de 10 de agos
to a 15 de dezembro", bem como os §§ 10 e 30 do c t t ado ar
t 1go do Projeto de Const t tu 1cac

Improcede a Emenda, porque, a nosso ver, a matér ra or-e
vista nos referldos drsoos rt ivos deve f1gurar na Conat rtu ição
Federal

Pela r-e.ie icão

EMENDA 2T00581-4
AUTOR JORGE UEQUEO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

Supr-imam-se do Parágrafo 70 do Art lQO 14 do
Pr-o.re-to de ccnst i turcão (B) 20 Turno, as
segulntes expressões

"Que tenham exer-c ioo mat s da metade do
mandato11 11

Dando-se ao Parágrafo 70 do Art1go 14 do
ProJeto de Conat t ttn ção (B) 20 Turno, a segumte
r-edação

"Art 14
§ 70 _ Rassa lvados os que Já exercem

mandato e l e't ivo , são 'me leo f ve s s para Qualquer
cargo, no t er-r rtór rc de Jurlsdlção do t rtutar , o
cônjuge e as parentes por consacutnrdace ou
aflnldade, até o segundo grau, ou por adoção, do
Presldente da Recúb l rca , do Governador de Estado e
da D'tatr- r-to Federal e do Pr-ef'e t to ""

PARECER
Pretende o autor amp11ar a f'avxa de meleglbl11dade dos

parentes consançu'i neos ou af i ns , com a supressão da axor-essão
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do § 70. do art. 14, " que tenham exercido mais da metade do
mandato" •

A tendência do Direito Constitucional moderno é pela re
dução dos casos de ,neleg,bll rdade

Pela rejeiçao

PARECER:

queP~~P~e~c:r:n;a~~P.~~;~~~o~~ â~P§§s~~~ ~e;;~~v~~sa f~~
de que a inelegibll rdade por parentesco também os atinja.

Entendemos que o detentor de mandato eletivo deve ficar a
salvo dos rigores da lnelegibil,dade por parentesco por se
tratar de po l' t i co consagrado nas urnas

Pela reJeiçao.

Suprimam-se do Parágrafo 70. do Artigo 14 do
Projeto de const ttutcao (8) 20. Turno. as
seçu i ntes expressões'

"Rassa 1vades os Que Já exercem mandato
e1etivo""

Dando ao Parágrafo 70 do Art,go 14 do
Projeto de Const,tuiçao (B) 20 Turno. a seguinte
redaçao.

"Art 14 _ •
§ 70. _ São ine1eglveis para qualquer cargo,

no território de Jurisd,ç1lo do t i tu lar-, o cOnjuge
e os parentes por consaguinidade ou afinidade. até
o segundo grau, ou por adoção , do Pr'es tderrte da
República. do Governador de Estado e do Distrito
Federal e do Prefeito que tenham exercido mai s da
metade do mandato. "

EMENDA: 2T00587-3
• AUTOR JOSE QUEI ROZ

SUPRESSIVA
- PFL

PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA: 2TOD592-D
AUTOR: ISRAEL PINHEIRD FILHO - PMDB
SUPRESSrVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SUPRIMA-SE O § 10 DO ART 163 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO "8"

PARECER.
Segundo o art. 163, caput , do Projeto de Const i tu i ção

(B). constituem monopólio da União todas as atividades re
'lao ronadas com pesqursa , lavra e acr-overtamerrto de petróleo
e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. bem como de
minérios e manerais nucleares e seus derivados, conforme es
pecificado em cinco itens

Conforme o § 10., do Art lB3. "o monopól io pr-evrato
neste artigo tnc lui os rlSCOS e resultado s decorrentes das
at tvrdaces nele mencronadas , vedado á Uniao ceder ou conce
der qua 1Quer tipo de part i c i pação , em escéc i e ou em va 1or- ,
na exp lor'ação de jaz, das de petróleo ou gás natural".

A emenda propõe a supressão do ci tado § 10 • o que nos
parece injustif,cável.

Pela reJeiç130 da Emenda.

ÉMENDA' 2T00593-6
AUTOR' ISRAEL PI NHEI RO F I LHO - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

REDIJA-SE ASSIM O § 30, DO ART. 18
ART 16 ..
§ 30 Os Estado podem mcor-cor-ar-ese entre

si, subdivldir-se ou desmembrar-se para se anexar
a outros, ou formar novos Estados ou Terltórios
Fedarais, mediante aprovação das popu lacões
d,retamente interessadas, através de p'ieb t sc'rto , e
do Congresso Nacional, por Ie i complementar

EMENOA: 2T00588-1
AUTOR' ALOYSIO TEIXEIRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pe1a reJe f ção , nos termos do Parecer á Emenda n 2tOO195-

9

Suprima-se do tnc iso XIII do ar-t rçc 50 a
expr-essão "no Ú 1t i mo caso".

PARECER'
Pela rejeição, nos termos do parecer à Emenda no

2T00430-3.

EMENDA 2T00594-6
AUTOR OSWALDD TREV I SAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se o tncrso IV do § 40 do art 62

EMENDA' 2T005B9-0
AUTOR' FRANCISCO ROLLEMBERG - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Supr trna-rse do art ,go 23 do Ato das
Disposições Transitórias do Pro.jeto de
ccnst rnncac (8) a expr-essão "ou transferênC1a
para a tnat iv tdade"

PARECER
A supressão do me: 50 I V do § 40 do art 62

anse.rar-a segundo o Autor da emenda. a eventua1 adaptação do
erumc iaoo dos dtr-e rtos e garant1as mdt vrdcaf s a nova reat r
dade , até mesmo para ampl-íá-To ou melhorá-lo Nada a opor

Pe1a aprovação

Pela reJe,ç1lo

Suprim,r. no artiQo 137 da Parte Permanente
do Venc tdo , o § 30.

PARECER'
Não concordamos com a supressão de expressões do art. 37

e seu parágrafo do Ato das Disposlções const t-tuc tcna is Tran
si t6ri as. Trata-se de fusão aprovada por- acordo de 11deran
ças

Supr rmtr- do Art. 37 das Dispos,ções Gerais e
Tr-ansvtor-ias do Projeto de Constituiçao (8) 20
turno no Art. 37, na 421. linha a palavra "anuais.
e na 58. t mha "pr-azos e anos"

A também eupr- trrnr- no Parágrafo Omco do
citado ar-t rçc , na 2a 1inha a expressão lI em cada
ano"

- PMD8
PARECER PELA REJEI çÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00595-4
AUTOR' MILTON REIS
SUPRESSrVA

EMENDA 2T00597-1
AUTOR: NABOR JONIOR
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00596-2
AUTOR GEOVANI BORGES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do Projeto de Cons't i tu f ção (B),
as expressões' "Há pe1o menos um ano .." do i nc 1so
LXXI, a l tnea 8 do Art 50 do Titulo I r, capitulo
I, dos DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

PARECER'
Pela rejeição, nos termos do par-ecer- à emenda no

2t01623-9.

PARECER
Tem em v, sta a presente emenda a supr-essão do § 30. do

art. 137 Que atr-rbu i á Procurador, a-Geral da Fazenda Nacional
a competêncl a para a representação da Uf~d ão na execução da
d f v-tda at iva de natureza tributária

Essa corcet énc ra se justiflca na clrcunstancia da alta
re levànc ta que tem a cobrança dos créditos da Urn ão , razão
por que devena ela. como foi. ser atr-tburoa a ()rgao especr
f ico , evitando ass im, como ocorre ho.re em Que tal a'tr-rburção
se confunde com outras genér,cas do Mmistério Público Fe-
aera1 na representação ,Jur'dica da Un1aO, nao atue o Poder
Púb11co com acue1a presteza que se 1mpõe . na cobrança dos
créd i tos do Poder Púb1i co

Pela re.ie icac

PARECER.
Pretende a emenda irrtrodoz tr- modificação na redação do

art 23. do Ato das Dispos,ções const rtuctonats Transitór,as.
A preposição fica preJudicada pela supressão do refer,do d-e
positivo ao teor do parecer exarado na Emenda N. 2T00449-4.

Pela preJudicialidadde.

PARECER
Segundo o art 182. § i o , do Projeto de Const i tu iÇa0 B.

"a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveita
mento dos potenclais a que se refere o "ca put " deste artigo
somente poderão ser efetuados mediante autor tzacão ou conces
são da União, no interesse nacional, por brasileiros ou
empresa brasi leira de capital nacrona l , na forma da lei, que
regularã as ccndrções especificas quando estas atividades se
desenvolverem em faixa de -fronteira ou terras ind~genas".

A emenda pr-opõe Que se supr t ma do di spcs i t i vo a excr-es
Sa0 "de capital nacional"

Entendemos Que o teor do art 177 e o interesse nacional
recomendam a manutenção da expressão foca 1i zada

Pe1a reoe i Çao da Emenda

EMENDA' 2T00591-1
AUTOR' ISRAEL PINHEIRO FILHO - PMD8
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

..
SUPRIMAM-SE DO INCISO XXIX DO ART 70. DO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO "B", PROCEDENDO-SE Á
REMUNERAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA:

I _ a expr-essão f i na 1 para o
trabalhador"". constante da aI inea "a",

11 _ a a l rnea "b",
I I I _ a expr-easãc f ma1 "para t raba1hadores

urbanos ou rua', constante da a1 inea "c".
A redação do incf so XXIX do art 70 acima

especificado, com as alterações propostas.
passaria a ser a seguinte

"ART. XXIX _ ação com prazo pr-ecr-f c tona l de
a _ cinco anos, quanto a cr-een tos

resu 1tantes das r-e1ações de traba1ho;
b _ cinco anos, até o t imt te de dois anos

após a ext i nção do contrato nas demai s 1esões de
dtr-e i to or,ginário das relações de trabalho ''''

PARECER:
trav~~ 1~aa~~~~~a~ i 17:'3. termos, porém. da r'edação proposta 21-

EMENDA. 2T00590-3
AUTOR' ISRAEL PI NHEI RO FI LHO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima~se do § 10 do Art. 182 do Projeto
de const rtutcao "B". logo após "Empresa
Brasileira", a expressão "de capital nacional".



Suprima-se do "caput" do artigo 137, da
Parte Permanente do Vencido, a expr-essão
"diretamente, ou através de órgão vinculado"

PARECER'
O Projeto tnst i tue (art. 137) a Advocacia-geral da Uni1io

Que representa a Urrião , .Jud,clal e extrajudlclalmente, caben
do-lhe, nos termos da la1 complementar Que d-i scuser sobre sua
oraan Tzecãc e func i cnamerrto , as a t 1 V i dadas de consu 1tor 1a e
assessoramento Jurídico do Poder-Executwo. O § 40 deste
mesmo artlgo extende o s retema aos Estados e ao Distrlto Fe-d
eral, na forma da le1

Não há, oo is , r-azão para cons rder-ar- a flgura de er-cao
vinculado Assim. a emenda em exame procedente.

Op rnarma favoravelmente à sua aprovação
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EMENDA' 2TD0598-9

AUTOR NA80R JONIOR
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

púb11ca.
Pela r-e.je t ção

EMENDA' 2T00504-7
AUTOR DORETO .CAMPANARI - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Ellmine-se do § 10 do ar-t icc 41 a palavra
"complemerrtar", f'ioando o dlSPOSlt1VO com a
redação segulnte

11A 1e 1 poderá estabe1ecer exceções ao
drsoosto no mciso 111, "a" e "o", no caso de
exerc'JC1D de at rv idaoes ccns rder-adas penosas,
rnsa'lubr-ee ou perlQOsas "

PARECER
Em que pesem os doutos argumentos do 1 lustre Autor da E-

menda, corrt muo na op rrrtão de que a ma'tér ra deva ser objeto
de dtscict mamentc em Le t Complementar.

EMENDA 2T00599-7
AUTOR NABOR JONIOR - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVACÃO

Corri,Ja-se "erro manlfesto ll ll no art 1D8
"b'", da Parte Permanente, dando-se-lhe a seguinté
recacão

b) nas rnfr-acões oenars comuns, o Pr-earderrte
da Repúbllca e o Vice-Presldente da Repúbl rca , bem
como os Minlstros de Estado, os membros do
Congresso Nac t ona1. seus própr,os M1 rn stros e o
Procurado-Gera 1 da Repúb 11ca

PARECER
O obJet 1vo da presente Emenda é o mesmo da Emenda n

1367-1, 1StO e, a rric luaão do car-co de v rce-Pr-earderrte da
Repúbllca entre os elecandos no art. t08, I, "b"

Pe1a aprovação da Emenda, fundado nas razões que sustentam
o parecer favorável á Emenda n 1367-1

EMENDA 2TD0600-4
AUTOR JOSIO ELI AS MURAD - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-rrna-rsa do Incrso III do art 207 da
Pr-evidência Soc ra 1 o segulnte : de or-rme ir-o
e segundo grau"

PARECER
A Emenda. buscando assegurar aos professores de ter-

ce ir-o grau cnr-e rto à acoserrtadcr-ra após tr-rrrta anos, se ho
mem, e, v irrte e c mco anos, se mulher, por ef'et ivo exerC1C10
de função de maç i s'ter ro , pretende r-et ir-ar , da parte f mal do
1tem III do art 207 do ProJeto de Const,tU1ç~O, a expr-easão

fi de pr i me, 1"'0 ou segundo grau"
O texto resultou de acordo entre as 'l i deranças , que, d,

oa-se de passagem, recebeu. em Plenárlo, a esmagadora unanf 
nndade de 432 votos favorávels e nenhum corrtr-ar ic. ver--rf f carr
do-se, apenas. duas abstenções

Pela reJelção

EMENDA 2T00601-2
AUTOR JOSIO EU AS MURAD - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Concordamos com a supressão do oar-acraro úm co do Art

243, por- já estar a me-ter-te - a cest macão de bens or tç inadcs
do tráfico' 1icito de entorpecentes e drogas af rns - ma-is am
plamente tratada na 'l egrtel acão or-d triár-f a

Pe1a apr-ovação

EMENDA' 2T00602-1
AUTOR. JDSIO EUAS MURAD - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Supr una-ee o lnC1SO I I do art 161'
" _ adrc iona l de até cinco por cento do que

for POCO à un-ião por pessoas f~slcas ou ,Jurldlcas
dormo t l t aoas nos r-esoect ivcs ter-r-rtór ioe , a título
do rrrooato orevrsto no ar t 159, I I I, f nc i derrte
sobre lucros. ganhos e rendlmentos de cap i ta1 li

PARECER
emen~%pei~ ~~5~~~71iO, em parte, nos termos do parecer á

EMENOA. 2T00605-5
AUTOR. DORETO CAMPANARI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Dê-se ao Parágrafo ún-co do artlgo 24 do
ProJeto de Const rturcão "E". assam redlgido "Le1
Complementar f1xará normas para a cconer-acãc entre
as pessoas po t t-t rco-ermtn t s'tr-a't tva , tem em v t s'ta o
equt I tbr-ro do dasenvoIv trnerrto e do bem-estar. em
ê.mbito nac tona'l v, a seguinte redação

"Ar-t 23-
Parágrafo Omcc - A 'l e i f r xer-à normas

para a cooper-ação entre as pessoas
politlco-admlnlstratlvas, tendo em v i s'ta o
equt l rbr io do desenvolv trrerrto e do bem-estar. em
amb1 to- nac-rcna1"

PARECER
Sob o argumento de que a ragu 1amentação elo prece, to do

parágrafo úr-rtco do art 23 é de ta 1 lmportânCla e s icm r tca 
Cão que a sua efet ivação deve ser -í'ac r l r tada , propõe o i lus 
tre autor da emenda suor trmr- a exigênc1a de la1 complementar ~

prevlsta no texto do Pr-c.je'to de Const t ttr rcão B
Entendemos, corrtr-er ramerrte Que, pela d'trneriaão e rmoor-:

táncH~. da matér1a, tal eXlgênc18 é eesenc ra t Trata-se da ev
xação de normas para a cooper-acão entre a Unrão , as Estadas e
os MunlciploS, tendo em vrsta o equ r l j br ro do desenvolvlmento
a do bem-estar, em âmbltD nac iona l

EMENDA 2T00606-3
AUTOR DORETO CAMPANARI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

sucr tma-ee do caout do art 22 das
D1SPOS1ÇOOS Tr-ans-rtór ras as palavras "exceto nas

fundações" e el,m,ne-se o seu parágrafo úrrrco

PARECER.
A pr-ooosrcêc ora em estudo pretende a supressão de ex-

pressão do "caput" do ar t 22 do Ato das D1SPOS1ÇOOS const i
tucl0nais Transitór1as e a supressão do parágrafo ornco do
mesmo artlQo As normas ccnsuostancraoes nos dlSPOS1l:1VOS
enfocados resultaram de amplo debate no pr trne rro turno de
dlSCUSS~o e votação t: nossa decrsao manter a r-edação or rç t-'
nal

Pela reJeição

EMENOA. 2TOOS07-1
AUTOR DORETO CAMPANARI - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI çÃO

ê t imme-ae da ar-t rqo 22 seu parágrafo ún1CO
PARECER

PretAnrll3 a emenda sub exanu na a supressão do parágrafo
único do art 22 das ü ispoarcões Tr-ans rtór tas para poss ib t l 1
tar a es'tab i l rdade dos atua is ocupantes de cargos, funções
ou empr-eçoe de corrf i ança ou em comssao. aSS1m como aos ocu
pantes de cargos que a Ie r declare de t rvre exoneração A
supressão proposta é lmpert1nente, porque a derm ss tb i l tdade
ad nutum é a car-acrer-jsr ica marcante de ta is cargos Não
encontra agasalho na doutr ina do D'i r-e t-tc AdimnlstratlvD a es
tab i 11dade proposta

Pela r-e.je tçãc

EMENDA 2T00608-0
AUTOR ROBERTO BALESTRA - PDC
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnmlr Item 11 do Art 154 do ProJeto de
ConstltulÇão (B) págma no 104

Art 154

II - no caso de lnvestimento pClbllCO de
caráter Uq;lente e de relevante lnteresse
IiI~O~b~' observado o dlSPOStO no art 156,

EMENDA 2T00603-9
AUTOR STELI O DI AS
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr1ma-se do Pro.Jeto de Const'tuiç~o "8" da
Assembléna Naclonal Const1tulnte, a expressão
"POLICIA OSTENSIVA". constante do parágrafo 50
do artlg0 150, SubstltUlndo-a pela expressão
POLIClAMENTO OSTENS I VO

PARECER
Pretende a emenda em estudo a subSt1tU1Ção da expressão

"Dollcla ostenslva" 1nscr,ta no § 50 do Art 150 do ProJeto
de ConstltulÇão "8" pela expressâo "Pol'Clamento ostenslVo"

EntenderOOs que as express5es se equlvalem o que torna
lnfundado o recalO do nobre autor de que o texto do proJeto
possa reduz1r a mlssão po11c1al a mero servlço de ronda

Pe la re.Je, ção

PARECER
9 autor, com a ppesente emenda, intenta supr--Imlr o ln

C150 1 I, do Art 154 do ProJeto
Em que pese os elevados propósltos do llustre constl

tUlnte, não acolheremos a presente proposta, vez Que os em
prést 1mos compu1s6r 1os, quando adequadamente ut i 11zados
const1 tUem-se em lmportantes lnstrumentos de POlltic~

EMENDA 2T00509-8
AUTOR ROBERTO BALESTRA - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SUPrlma-se a expressão "DOS TRABALHADORES"".
do ert,QO 156, ,tem VI, a1 inea C



Suor tmrr- ou ret,rar do § lo, do art. 204, da
Seção I Da Saúde, a expressão. .. "mediante
contrato-de d,re,to púb l rco ou convenlo"" ..

PARECER
A supressão sugerida é pertinente e oportuna Se não aca

tada a presente emenda, ser-ram benef rc rados também todos que,
durante a guerra, permaneceram na defesa do 1i tora1, o que
seria lnJusto para os Que efet1vamente par-t tc iparam de oper-a
ções bé11Cas

Pe1a aprovação

PARECER
Os s tnd icatoe de trabalhadores prestam relevantes ser-vr

ços de aes i s'téncra sociat a seus asscc-ieoos , sem oua'íouer- ob
.jet tvo de lucro, o que Justlflca a sua mclusão entre os be
nef1clários da rmumdace tr-ibutar-ia a Que se refere o art
156, mc rso VI, a l rnea "c" do ProJeto

A supressão dos termos "de trabalhadores", do referido
texto, estenderia a rrnunrdade aos s indrcatos de empresas, cu
JOS serv iccs alcançam ent rdades que v i sem lucros, de carac
ter-rst icas bem diversas das aseociados dos sindlcatos de tra
balhadores, os qU81S são, na sua maior ra , carentes de aSS1S
têncla médlco-hospltalar. odorrto l óç ioa , ps tcc'loç tca , juri-
d i ca e soc ta l

Pela reJe,ção

EMENDA 2T00615-2
AUTOR JORGE VI ANNA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO
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PARECÃRexPl,c,tação da forma como se dará a par-t rc tpacão das
tnst rturcões pr-rvadas do s rs'tema omco de saúde não discri
mrna as organizações cr-ivadas Apenas enfatiza que sob a
forma de contrato de direito púb l rco ou convênio é Que se da
rá referida oar-t vc ioação . Pe1a rejelção.

Suprimir o § Zo do ArL 204. da Seção I _
DA SAODE

PARECER
A vedação oont i da no paràgrafo sob exame decorre da na

tureza da institulcão pr i vada que par-t rc ípa do s i stema único
de saúde com f rns tuer-at ivos Pela reJeiçao

EMENDA 2TDD61D-1
AUTOR ROBERTO BALESTRA - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlma-se do ProJeto de const rrutcae (B),
no r-tem XXIX do ar-t ico 70, as secu mtes palavras e
expressões

1) Na a l mea "A" a palavra "URBANO", 2) A
alínea "B" na sua mtegral,dade

PARECER
Pe1a aprovação, nos termos, porém, da redação proposta

através da Emenda 1111-3

EMENDA 2TD0611-0
AUTOR ROBERTO JEFFERSON - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor tma-se o § 20 do art. 177 do ProJeto

EMENDA 2TD0616-1
AUTOR JORGE VI ANNA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER'
Pela reJelção da emenda, em r-azão do parecer favorávela

emendas of'er-ec tdas a esse mesmo dlSPOSlt1VO. aSQua1S pro
põem a supressão da expressão "de capital nac ionat "

EMENDA ZT006 i7-9
AUTOR ROSA PRATA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ese o art 138 do Projeto de
Const t tu i ção do Relator (B) para o 20 .Tur-no ,

PAREC~~Jetiva a presente Emenda a supressão do art 138,
Que assegura a deseoada , ndependênc1a na exare'c 1o da
advocac ta , ao ar rrmar- a pr rnc ip to, da mv'ro Iab t 1idade do
pr-cf i es tona'l quanto aos seus atos e maru f'es'tações no
exer-c ic io or-of i es tcna l , "nos t um tes da 1e1".

o dlSPOSlt,VO e de ser mant ido Trata-se de garantia
que está na t mha das conout stas democrátlcas Que vrmos
per-seçu mdo , consoante o demonstra o Projeto de
Const rturcêo v1sto no seu todo

Somos, ass im, pela reJelção da Emenda

a par-t ir- de 10 de Julho de 1989, por
oec i são ed i tada pelo Poder Execut i vc até cento e
oitenta d ias da promulgação da Ccns't t tu icão ,'"

EMENDA ZT0061Z-8
AUTOR SÓLON BORGES OOS REI S - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor una-se do ar-t 37 "caout "" das
D1Sposiçães Conat rtuc tona i s e Transltorlas do
ProJeto de Cortat t tu icão (B), as seçu irrtes
expres~ões

PARECER:
Nao concordamos com a supressão de e~pressões do art 37

e seu parágrafo do Ato das Df spos i çõea Conat t tuc tona i s Tr-an
si ror-ias Trata-se de fusão aprovada por acordo de 1, der-an
cas

DISPOSITIVO EMENDADO Art 60 do Ato das
D,spos,çBes Const,tuc1Dna,s Trans,tórlaS SUPrlmlr

_ a expressão" . no 5 315, de 1Z de setembro de
'1957""

O caput do art 50 passa a ter a segu mte
redação

Art 60 Ao ex-combatente que tenha
part lclpado efet,vamente de operações bél icas
durante a ~dgunda Guerra Mundla1, nos termos da
le" serão assegurados os seguintes d,reltos

Supr trna-ese , do me r so I J. do § 20 , do art
159 do Pro.reto de Cons t t tu i ção (B), a cláusula
r-es tr rt iva que tem a seçurrrte redação

"a pessoa com t dade suoer-ror- a sessenta e
c 1nco anos, cuca renda se.ia const 1tu i da.
exclusivamente, de rendlmentos do trabalho"

Em consequénc 1a, o c i t ado 1no 1so f 1car-a com
a secu i nt e redação

"11 não lncldirá, nos termos e l tmr tes
fixados em-la1' sobre rendrmentoe provementes de
aooserrtador i a. pagos pela pr-ev tdénc ta soc ra l da
Urn ão , dos Estados e dos Munlcipios""

PARECER
A imumdade prevista no art 159, § 20 , vnc vco I L, deve

rá obedecer aos t um tes a serem f i xados em le" alêm daque
les conr idos no pr-ocr-io d tspos í t tvo , entre os qUa.1S flguram
a restrição aos proventos que se car-ecter-rzam, com
exc lusrv rdade , como r-endtrnerrtos do trabalho, e a restrlção
do benef' tc ro fiscal a rendimentos cr-ovemerrtes da aposenta
doria pagos pela previdênc1a soc ra l da Unrão , dos Estados
e dos Mun,clP'oS

A amo l racão da umn-n dade , nos termos pretendldos na
Emenda, oeeves-r-r-à o seu caráter ccmperrsa-tõr-ro , para aqueles
que necessitam do apoio governamental para arcar com os cus
tos crescentes do tratamento da saúde, advi ndos com o
avanço da i dade , para transformá-la em mu rtos casos, em mera
11beral,dade f rsca l

Pela reJe1ção

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMOB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TD0619-5
AUTOR ROSA PRATA
SUPRESSIVA

EMENDA ZTOQ61B-7
AUTOR ROSA PRATA
SUPRESSIVA

EMENDA ZT00520-9
AUTOR MENOES BOTELHO - PTe
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃO

PARECER
Pe1a aprovação da Emenda, nos termos, porém, da r-edacão

proposta através da Emenda 1111-3

PARECER.
A emenda objetiva a supressão do Art 64, que dispõe

sabre as "medldas prov1sórlas. com forca de 1e,". facultadas
ao Presldente da Repúbl1ca, "em caso de re1evâncla e urgên
c1a" Entendemos ,nd,spensável a previsão const,tucional, pa-

PARECER
A , nser-cao da Ordem dos Advogados do Bras t l como co-par

t rc ipe da r-ea l tzação de concursos púo l rccs de provas e t,tu
los para or-cv unento do cargo trrí c ta l da carregada Maglstratu
ra tem um efel'to sa1utar pe1a inegáve1 e elevada representa
tlV,dade daquela corporação em matér,a de d1re,to e da ordem
Jur'idlca

Pe1areje, ção da emenda

Supr rma-ae do inciso I do art· 98 do
ProJeto de Constituição do Relator (B) para o 20
Turno, o seguinte "Com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasi 1 em todas as suas fases"".

O texto flCarã com a segulnte redação.
"I _ O i ncresso na carre 1ra . cuja cargo

trn c i a l serão o de Juiz substituto, através de
concurso púb 1, co de provas e t i tu1os. obedecenda
se. nas nomeacces , à ordem de c 1aes 1 f i oação" "

Suprlma-se o art. 64

suor-una-se do inciso XXIX do Art. 70 do
ProJeto da Const i tu tcão do Relator (B) para o 20.
Turno, o segulnte

10 _ As at vneas "a"" e "b"tl integra1mente
20 _ Na a l rnea 100 " " a palavra Ildemals""
O texto fIcará com a seguinte r-edação
"XX IX _ ação com prazo prescr 1c i ona 1 de c 1nco

anos até o 1 imrte de doi s anos após a ext mção do
contrato nas lesões de drr-e i to orlg1nárlo das
relações de trabalho para trabalhador urbano ou
rural ""

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Pela reJe,ção

EMENOA 2TD0614-4
AUTOR DÉLI O BRAZ
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00613-6
AUTOR' Dt:LJO BRAZ
SUPRESSIVA
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riJ CdSO~ dê cm~Tj:-2'nc. Ia t'êo na ccm;:'3raçd':} r,:,::.:oave1 entre es
'2.33 n1:; t:.!l d ? '3: :: o d'l--CT'E ~D_1t?' pDl~ ?cu81a;s ):\~rdem ef vcàc-ra, se
não CDjl','el~l1C'23 f~'11 161 dJntro (3m frlota Qlt:'S

Pelb r'?~S,~3C

EMENDA 2T006Z1-7
AUTOR I/ENDES BOTELHO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda quer acrescentar ao lnC1SO XVII 1 do art 50,

relatlvoS à Crlação de Assccvacões e coooer-ar rvas. o Seguln
te "observado o o isccstc no art 197 desta Constitu,ção"
Entendemos que o obJet,vo de seu , lustre Autor esta
mars adequadamente atendrco pela Emenda no. 2T01461-9, a que
demos parecer f'avor-áve 1

Pela pr-e.jud t c ra l rdade

Art 159. § 20 , 11 _ Suor ima-ae a expressão
"a pessoa com rcade sLlPsrior a sessenta e C1CO
anos. ::::'..1 la renda 'total se.ra ccnst rruicía ,
exc~uslt.::.m9n(e, de r-errdunerrtoa do trabalho"

EMENDA 2T00626-B
AUTOR JOAQUIM FRANCISCO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

do
um

pro-

de
sem

por
r-rva
elas,

m-

PARECER
A Emenda pretende sucr rrm r o vtem li do art 80

ProJeto de Const 1 'tu 1Cão, que veda a ar i ação de ma1 s de
S1ndlcato, em qualquer grau, representatlvD de ca'teçor- ta
f t ss iona I OU econêxnlca, na mesma base terrltorla1

A perm i asão para a cr-iação de mais de um S,nd,cato
igual categor18. na mesma base territorlal, provocará.
sombra de dúvida, o enfraqueCimento dessas ent idades.

quanto essa pluralldade s mc tca l acaba por estlrnular a
l tcade , a concorr-ênc ta a, até mesmo, o atr rto entre
o que, ao rnves de uni-las, trara. ser tos pr-s ju t aos aos

teresses das cateçor-ras
Pela reJe,ção

Supr-ima-eaa o lnC1SC) I1 do ar1:1go 80 do
Pr-o.je'to de Const,tulÇão Ir-edacão para O 11 turno)PARECER

A lm!Jnid3C3 prevlsta l"l'"J ar , 159, § 20 • mc tco 11, deve
re:! obede.o;er ao.!: 11mltes a serem f txados em le1, alem daque-
les corrr roos IiO or-cor-ro d'í apos r r ivo , entre os qua r s flguram
a r-es'tr-r cão aos preventos que se car-acter i zarn. com
exc'lus t v rdade como rendimentos do trabalho, e a r-esrr-icào
do benef rc io f1scal a rendimentos or-overnerrtes da aposenta
cor-ia pagos pela pr-ev idência soc ra t da União , dos Estados
e dos Munlc1ploS

,\ amot racão da trnuru dace , nos termos pretendldos na
Emenda, cesves c ire o seu carater compensatórl0, para aque1es
que neceas 1,.l.&m do aoo to governamenta 1 para arcar com os cus
tos cr-escerrres do tratamento da sauoe , adv tndos com o
avanço da rdade , para transformá-la, em mur tos casos, em mera
t iber-at roece f r scal

Pela rS...e ição

EMENDA 2TOOG22-5
AUTOR MENDES 80TELHO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA. 2T00627-6
AUTOR FIRMO DE CASTRO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

~uÇJr una-se no lnC1S0 r! I do ar t 207, a
exprE'~são "de nr une u-c ou segundo grau U

PARECER
A Emerd3, buscando assegurar a08 professores de ter-

ce tro gral.j' drr-e i to à aposentadoria após 'tr-trrta anos, se ho
mem, e, -Ijnte e c inoc anos, se mtJlher. par efet1vo exerc'tc1o
de funç~o dê' maglsterlo, pretende r-at rr-ar-. da parte f1nal do
,tem 111 da ar-r 207 do PrOjeto de const rnncao. a expresSão
"de prll1l'31'~O ou segundo grau"

O 1:iSX'(O resultou de acordo entre as I rder-ançea acordo
esse oue ro:cGbe.u, em Plenarlo, a esmagadora unarnrmoaoe de
432 VC10S <avor-ave i s e nenhum corrtr-ar io , ver i f icando-ee . ape
nas. duas QbstsnçBes

Pela reJ81ção.

Scmr-rma-ae o tnc i so I. do § 50 • do artlgo
171, e em conseqcênc ra C0'151dera-se preJudicado o
ar-t rço 42, do Ato das D,sPoslÇões Conat t-tuc tona ta
Transltór18S

PARECER
A emenda dtr rce-se a do i s d1SpOSltlVOS. suorure a mcrso

I do paragrafo 50 tio art 171 e cons icer-a preJud,cado, em
corisaquénc i a da supressão. o art. 42 do ADCT.

Inexiste correlação entre ambos
No Que se refere ao prlmelro destes dlSPOSlt,VOS, o qual

estabelece que a 1e1 or-çament ar ia anual compreenderã o
orçamento f)scal dos Poderes da Unrão, não vemos como esta
def trn çêo r-eor-eserrtar-a , conforme alega o autor, em "r rccr-osa
e desneceesar ra lnfleXlb)11dade" a nível conat r tuc icna t

Pela r e.je rcão

EME~DA nOl)õ23-3
"IJTa" I.~ENDES 80TELhO - PTB
PI,RA C<'RR LINGUAGEM PA'lECER PELA REJEIÇAQ

Ar',; 206, § 50 _ Subst 1tua-se a expressão
"S31ar1o rmrrtmo" per PiSO Nacional ce Sa'tat- to

PARECêP
A emrrvía tE:m por f trra l t dade alterar o § 60 do art 206

do Pro.rexo de Conat t tu rção , a f Uh de subs't-rtu u- a expressão
"sa lêr ic rrurirno" por "P1S0 Naclollal de satar ics'

~~àc E r:rocedente a alegação do autor da emenda Se hou-
\.e~se lm:-eresse em se scc t ir- a expressão "sa tàr io rmrumc",
va l d~\erla ter s i do falta, atr-eves de Emenda, na Constltr.n
ção Fed~r;; / v~gente O PrC,Jeto de Constltulcão, acertadamen
'te, prOf>SegultJ no uso da expressão "salárlo mln1mo".

Q Cer;;reío-191 No 2351 r de 7 de agosto de 1987, crlOU a
flgwra co "1="50 Naclcnal de Salarl0S". que se dlstlngue do
salar JO rnlnlmo

Pe-Ia re,)elçâo da emenda

EMENDA 2TDD62B-4
AUTOR F I RMO DE CASTRO - PMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Suprima-se a exor-essão , "ass im como a
part 1c 1 paçêo de qUB 7quer de 1as em empresa
privada", do mc t so XX. do art190 38

PARECER
A emenda pretente supr trm r do inciso XX do art 38 a

expressão "ass im como a oar-t ic icacão de Qualquer delas em
empresa pr 1vada". O a.utor da emenda argumenta que a ex 1cên
c i a de autor-ização 1egls1atlva para part1clpaç\;t) de empr-e
sas estatals no cap r ta l de empresas pr rvaoas torna esse pro
cesso por derna t s rnf lex tve l

Julgamos, no entanto, que exctuir essa eXlgênc,a da
autorlzaÇaO leglslatlva a'1ular18 a 1ntençãD dos Constltu1n
tes, demonstrada no 10 turno de votação, de disclpl,nar a
crlação de empresas estatals e sua expansi!o por lntermédlo
de SUbsldlárlas, algumas delas atuando lncluslve fora do al
canCe do Tr'lbunal de Contas da Unlào (partlC1paçOes mlnorltã
rlasl

Pe la r8J81cão

EMENJ,l. ETCc624- 1
Al'TOR JOAQUIM FRANCISCO - PFL
SUPRE3SlVA PARECER PELA REJEIÇAO

"upnma-se do , tem I II do arngo 207 do
PrcJ<to de ConstitLl1ç~o IS) a express~o "de
rJr' ,rn.elr-o e segundo gr-au"

EMENDA 2TD0629-2
AUTOR f I RMO DE CASTRO - !'MDS
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprima-se o art,oo 41, do Ato das
Disposlcões Constltuclonals Transltórlas

das

texto
que

Adim-

PhREC'OP
A Emenaa buscando assegurar aos professores de ter-

CEirO grau dlre1 to à aposenrador1a apos tr1nta anos se hD
mem 12', ''inte e C1nco anos. se mu1her, por efet1vo exerciclo
de função de maglsterlO, pretende retlrar. da parte flnal do
ltem 11' do art 2.07 do Projeto de Canst,tu,cão, a expressão
'de pí I me"I ro ou segundo grau"

O ·evto resultou de acordo entre as llderanças. acordo
eS3B Que recebeu, em Plenârlo, a esmagadora unanlm1dade de
432 VOtOS favorávels e nenhum contrárlQ, vsrlf1cando~se, ape
I18.S, dues abstenções

Pela reJelção

PARECER
Pre1:el'1de a proposta supr;ffl1r o ar'!: 41 do Ato

D1Sposlções Constltucl0r'lalS Tr-ansltórlBS, por Julga-lo
dlspensáve1 , tendo em v1sta o controle orçamentãrlo de parte
do Poder Leglslatwo (arts 171, § 50 , I a 111 e § 60 e
art 46 do ADCT)

Entendemos que o dlsPOSltlVO deve ser mantldo no
para Que haJa um malor controle sobre esses fundos,
foram cr,ados desordenadamente, embaraçando a próprla
nlstr-ação

A vlsta do exposto, somos pela reJelçaO

EMENI)" 2T00625-0
AUTO" JO~QUIM FRANCISCO - PFL
PO" CI}NTRADICAo PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

~jlCJ0íl3-se ao ln-:;tSO XVIII do artIgo 50 do
Pr~Jeto ce Const1!U1ÇãO (reação para o il Turno),
21 sl.-~gu 1nte expressão

"XVIII ob3ervado o d,soosto no art,go
'97 0esta Con~tll:..J1Çào"

EMENDA 2T00630-6
AUTOR FI RMO DE CASTRO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr1ma-S8 a referéncla a "Terrltórlos", no
inC1So I do § Bo do art 159 e na letra "a" do
mC1SD I do ar-t 165 do ProJeto de ConstltulÇão S.
e no § 20 e no lnciso r I desse parágrafo do art
39 do respect,vo ProJeto do Ato das D,sposições
Constltuc1on8's Tí81'l51"torlBS



PARECER
Sou pela aprovação da emenda, tendo em v i sta as razões

que fiZ constar do parecer a emenda no 2T00474-5

EMENDA 2T00633-1
AUTOR ADHEMAR DE BARROS FI LHO - rOT
SUPRES~IVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00632-2
AUTOR FERNANDO GOMES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACt,;O

Emenda ao Art. 50. mc iso V, Projeto de
Cons t t tu' cão

Supr rrmr- as expressões ouv rdas "As
Respectlvas Assembleias Legls1atlvas"

PARECER
A emenda pr-ooõe se.ia trnped i da a par-t ic roação dos Ter-r i tó

nos "O produto da arrecadação do 'mposto federal sobre o
ouro, quando def trn do em Ie i como at tvo f mance rr-o , bem como
nos tributos federais que compõem o Fundo de Particlpacão dos
Estados, mediante as supressões que tnd ica

Sou pela aprovação, p015 entendo que o Ter-r i ter te. sendo
simples c tr-cunscr tção acsmm str-at tva da Urn ão , não tem a au
tonomia po l i t tca e f tnartce ir-a que o texto objetiva

A emenda, P01S, aperfe içoa e da rn t roez ao car-aror- des-
centra1, zador que i nforma o ProJeto.
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EMENDA 2T00636-5
AUTOR ADHEMAR DE BARROS FI LHO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

EMENDA 2T00637-3
AUTOR ALBÉRICO FILHO - PMDB
SUPRESS I VA PARECER Pl'LA APROVACÃO

Suprlmam-se, do at iço 52, caout , do Ato das
D1Sposições Conat r tuc tona ts Tr-ans r tór tas , as
expressões "do Banco Centra 1 do Bras11 e do Banco
Nac lona 1 da Hab 1 t ação" e "ar 1 9 1 nar 1os de coeraceee
de emoréstlmo, f1nanC1amento, r-ef i nanc ramento ,
ass t s tênc ta f tnance ir'a de 'l tqurdez , cessão ou
subrogação de cr-edr tos h tpo'tecar tos ou de cedulas
h ipotecár j as , r-eaj rzadas com recursos próprios
daque 1as bancos ou de fundos por eles ser 1dos"

b t ica dlsponha de alguma flexlbl1ldade de oper-ação
Pela rejeição

PARECER
A proposta corrt rçur-a supressão de d i spos t t rvo aprovado no

prlmelro turno resultante de fusão de emendas
O autor mtenta r-et rr-ar- o caráter amplo do dtr-e rto de

greve
Acrescentamos, entretanto, que esse dl re1 to, conforme a

provado. é uma das ma1S 1mportantes conquistas 50c1a18 da na
va carta

Pela rejelção

PARECER
O § 50 do ar t 159 do Pr-o.jeto tem o ob.jet lVO de rm

plantar uma s t s'temat rca eficaz de controle de preços Ade
rnai s , é da mais alta tmpor tanc í a , para a consc ient tzaçãc do
consumidor, o ccnnec-merrtc do órnrs representado pelos tr-vbu
tos que rnc rdern sobre as mercador 1as que consome e da manipu
Cão de preços que ocorre na sua comer-era11zaçêo

As d t f rcu l dadea trric ta i s na lmplantação do s i stema.
cor-tanto, hão de ser suplantadas pelas vantagens, que trará
ao consum1dor
Pela r-e.je rção

suor-rrmr- o Parágrafo V do Art,go 159

EMENDA 2T00635-7
AUTOR ADHEMAR DE BARROS FI LHO - PDT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supr-umr- do Artlgo 90 "caput" a expressão.
"competlndo aos trabalhadores decldir sobre a
oportunidade e os mter-eases que devam por mero
de1e defender", passando a segulnte redação.

Art 90 _ ~ assegurado o di reito de greve

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA. 2T00631-4
AUTOR L~LIO SOUZA
SUPRESSIVA

PARECER
Objetiva a Emenda sucr nntr- expressões do art 52 do Pro

Jeto para estender a medida a todos os credores pr-rvados ,
P01S a correção monetér-ra Já é felta pelo Banco Nac iona l de
Hab i tação ( a oar-t tr- da Le i No 4 380/64) e pelo Banco Cen-
tral (a par-t ir- do decreto-le' No 2.27B/85)

Entendemos, como o Autor, Que a med ida deverá ev rtar- o
enr tquec tmerrto 11 íCltO com as 'l i qu rdações extr-aaudtc ra i s ,
par-mt t tndo a ccrr-ecãc monet àr-va de todos os crédltas e evi
tando 8 dtacr-rrmnação entre o credor púb11CO e o pr tvado

Somos po 1 5, pe 18 aprovação

Dlspasicões Transitõrlas
Suprimam-se do "caput " do art 52 as

expressOes
_ lido Banco Central e do Banco Nacional da

Hab t t ação"
_ "or rc már-ros de operações de emprést,mo,

de f tnanc i amento , de r-ef tnanc ramerrto , de
aas i stênc i a f 1 nance 1 ra de 11qu i dez, de decessão ou
aubr-oçação de créditos h1Potecários ou de cedulas
hipotecárias, r-ea t tzaoas com recursos própr10s
daqueles BancDs ou de fundos pelos mesmos
ger1do5 11

do Art, 60 a
com qua 1 squer

púb1 1 cos , exceto
rassa 1vado o

EMENDA 2T00638-1
AUTOR CARLOS SANT' ANNA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER:
ObJetlva a Emenda suor-unir- expressões do art 52. do Pro

.ieto para estender a rnedrda a todos os credores pr i varíos ,
p01S a cor-r-eção monetárla Ja é f'e i ta pelo Banco Nac iona l de
Hab i tacão ( a par-t ir- da Le-r No 4 3BO/64) e pelo Banco Cen-
tral (a par-t ir- do decr-eto-Te t No 2 278/85)

Entendemos. como o Autor, que a medi da devera ev 1tar o
enr rcuec tmerrto r l tc i to com as 'l t qu tcíaçõee extr-a.judtc ra t s ,
perm1t1nda a correção monetar18 de todos os cr ed rtos e evi
tando a drscr-umnação entre o credor púb l rco e o or ivadc

Somos, 001S, pe 1a aprovação

PARECER
A emenda tem como escopo suprlmlr o dlSPOSltlVO que i

senta de correção monetárla os débitos decorrentes de emprés
t Imos concedldos por bancos e por lnst1tuições flnance1ras

1 - aos mlcro e pequenos empresár1as (ou seus estabe1e
c,mentos) no período de 28/02/66 a 2.8/02/87.

2 - aos mlni, pequenos e medlos produtores ruralS no pe
ríodo de 28/02/86 a 31/i2l87 (relatwos a créd1to rural)

Sabemos que os efeltos econômicos, socia1s e polítlCOS
da crlse que atravessamos aprofundam-se e alastram-se de for
ma crescente, pena 1i zando um numero cada vez ma1ar de segmen
tos

As saídas para a cr1se da econom18 brasile1ra não podem
ser resolv1das s1mplesmente com a ut11ização de lnstrumentos
que prlvlleglem apenas grupos (mlcro e pequenos empresárlos e
ml n l , pequenos e médlos produtores rura1s)

AdemEJ.1 s por todo o Pa, s ",úmeros tomadores de emprést i
mos honraram com o sacriflc10 de seus bens emprestlmos con
traídos naquela oeaSlao Não sabemos Quem lr1a "Indenizá-los,

Estamos certos de Que uma das causas da crlse em que se
acha mergulhada a econom1a bras,leira e a do déflCit publ,co
Este, no ca~D de aprovação do d1SPOSltlVO do ProJeto, serla,
por certo, flnanclado por ma15 1mpostostl, fazendo recalr so
bre toda a soc1edade o prlvl1êglo dado a alguns poucos Ser18
como pr1vat1zar lucros e sQcla1,Zar preJuízos

A emenda proposta é. P018, de 1ntelra just1ça e canve
nlênCla

Pe1a aprovação

mc rsos eseus

Artigo 53, DiSposições

53,

D'tspos 1t 1 vo emendado
Transitór18S

Supr trm r- o art
paragrafos

Supr trrnr- do Inc i so I I
expressão "Sendo 1nacumu 1ave 1
rendimentos r-eceb'idcs dos cofres
os benef tc ios pr-ov tdenc tar tos ,
direito de opção",

Art 60 _ 11 _ pensão esoec ta l
correspondente à de i xada por um segundo-tenente
das Forças Armadas. que poderá ser requer 1da a
qua 1quer tempo

Suprlm1r do Artigo 38, lnC1SO V, a palavra
"preferenc1almente", passando o referldo 1nClSO a
ter a seguinte redação

Art 38 _ V _ Os cargos em com1ssão e
funCàes de conf1ança serão exerc1dos, por
servldores ocupantes de cargo de carre1ra tecnlca
ou profisslonal, nos casos e cond1côes prevlstos
em 181,

EMENDA 2T00634-9
AUTOR ADHEMAR DE BARROS FI LHO - PDT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI CÃO

PARECER'
São inúmeros os d,reltos mer-ec toamerrte def'er-rdos pelo

novo texto conet r tuc tona l aos ex-combatentes que ef'e't t vemen
te participaram das operações bé t rcas da Segunda Guerra Mun
d i a l Um novo direito à pensão espec ia l correspondente à de t-'
xada por um segundo-tenente das Forças-Armadas - acumu1áve 1
com os bener tc ios or-evtdenc tér ics. f 01 er-rado pelo i tem 11
do ar-t GO, que a mda rmcoss ic t t i ta a acumulação de t a l bene
fício com uua t squer outros r-endrmerrtos r-ecec tdos dos cofres
púb I icos ~ exatamente essa 1mpOS511bi 1rcíade de acumulação que
a emenda pretende errad1car

Não podemos aco l her a emenda, de vez que a pensão espec 1
a l er-rada, em nosso errtendtmsrrto , vai benef tc iar- todos os
ex-combatentes

Pouou ras trroa casos de es'tattrtàr-ios poderÊio ocorrer, de
vez que Já são decorr 1dos ma1s de 43 anos do f 1m da guerra,

Se a 1Quns 1ngressaram no serv 1 ço pub 11co, sua 1dada hOJe
u 1t rapassa os 63 anos,

Não vemos porque acatar a emenda
Pela rejelção

PARECER
A emenda pretende supr1mlr a palavra "preferenc1almente"

inscnta no 1("\C'SO V do art 38 O dlSPOSltwO trata do
preenchlmento de cargos em com1ssâo e funções de conflança
"preferenc1almente" por ocupantes de cargos de carre1ra

Julgamos, porém, que o texto deve permanecer tal como
aprovado no 10 turno de votação para que a aamln1stração pú-
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EMENDA 2TOD639-0

AUTOR CARLOS SANT'ANNA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

independentemente de que d t spon tb r l i dadee de ca ixa se.iam car
readas aos conponerrtes do supr-acrtado sistema

Pela reJe,ção

Art 29, D,sposições Trans,tórias
_ Supressão tota 1 do art igo e seu parágrafo

EMENDA 2i00646-4
AUTOR DELFIM NE:rTO
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Considerando Que a ordem legal vlgente, que ba l iza toda

a at tv tdade dos agentes econórmccs , se sustenta sobre LIma es
trutura ccrnplexa e maciça de normas orrundas de decretos
lels, ed rtados ao lango do periodo autorltãrlO ou Já 110 pe
ríodo derrocr-at ico , em v ir-tude do er-ccr ic f'unc ronarnerrto da
ANC, que t imt tou a at rvroade leg,slatlVa do Congresso NaclO
na l , não entendemos recomendável, atra.vés de uma o--ast ica
ruptura, cr rar' um vazio nesta ordem lecal, sem ter - em curto
ou medre prazo - cond ições or-at tcas de eubst rtuv-Ja Essa
será a obra cncantesca do Congresso Nac rona l , nos pr-óx rrnos
anos, na tarefa de e l ebor-acão da legislação complementar e
or-dtnar ia 1

Reconhecemos que toda essa estrutura normat i va tem natu
reza autor, tár i a, mas não pode a ANC, em none do justo
repúd, o á or rcem ant i democrát , ca dessa 1eg, s 1ação , co 1cear em
risco o complexo de normas que organizam ho.je as at rv rdades
f tnance rr-as , tributãr12!S e eccnõm-cas do pais. Razêles pelas
Que1 S conc 1u í mos pe 1a aprovação da emenda

EMENDA 2T00640-3
AUTOR NELSON AGUIAR - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se o Parágrafo urrico do art 242 do
Pr-o.je'to de const i turcãc (B)

PARECER
Acatamos a dec i são do Plenárlo da Assembléia, que houve

por bem acolher no texto Conat t tuc iona I a ma-tér-i a • à. seme-
lhança do que fez com outras rçua lmerrte paas t ve i s de r-ecu'ta-
ção por Ie r , por entendê-la excepc i ona lmerrte Slgn1f1catlva

Pela reJe 1cão

Suprima-se o tnc rso IX do artlQo 20 do
ProJeto de Const 1tu 1cão (redaçao para o 20
Turno)

PARECER
Os recursos minerals, lncluSlve os do subsolo, além de

escassos, são exaur-tvs -s e nao-renovávals, motlVO, por que
devem f rcar- sob o dooürno da União, a quem está afeta a
po l i t rca e a estratégia de dasenvo l vurerrto 80011á7)1CO e soc ia l

global para o Pais
Pela re,JelC,ão.

EMENDA 2T00646-2
AUTOR DELFIM NETTO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do rnc i so XI do art ioo 21 do
ProJeto de Const r-tu tção (redação para o 20 TurT"lO)
a expressão

"XI -. sob controle ac tonàr- to estatal

PARECER
A presente emenda tem como ob.íet ivo supr umr- a. expressa0

"sob controle acionário estatal "do mcrso XI do art. 21
do ProJeto de Cons't t tu i ção "B", que trata das comPetênc,as da
Urn ão A mtr-odução da alteração pretend,da perrm t tr-ta que
as telecomunlcaçOes fossem exploradas por empresas or ivadas ,
O que representaria a reversão de um dos mais trabalhosos e
efetlvamente negociadas acordas que foram levados a efelto
durante o primeiro turno de votação Assim, fiel a determ'ina
ção de dar meu apo 1o ece amp1os acordos rea 1i zados . e t ando
em mente a necees idade de manter-se o controle estatal sobre
esta trnpcr tarrte at rv rdade econõmca, op inc pela re,Jelção da
presente emenda

Art 161, § 20 , mc i so X, alinea a
Suprlma-se da al '1nea a eeçu trrte expressão
" exc tu icos os seml-elaborados "

EMENDA 2TOD641-1
AUTOR JORGE ARBAGE
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PDS EMENDA' 2TDD647-1
AUTOR FRANCISCO DORNELLES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,ma-se o § 30 do art 197 do ProJeto de
Const 1tu 1ção (Redação para o 20 Turno)

PARECER
A exclusão dos produtos semi -e Iabor-ados def,n,dos em Ie t

complementar da. lmunldade do rmoos'to sabre operações r-e lat t 
'Ias a c i r-cu 1ação de mercador 1as e sobre pr-as'racão de serv 1COS
de transporte lnterestadual e lntermunlclpal e de comunlca 
ção , r-elat iva a oper'açõea que cest mem ao exter-ior- produ 
tos ,ndustr,a1'zados, é matér-ie que fo, ohjeto de acordo de
I t der-ancas r-eat izaoc no pr rme ir-o turno de dvscussao e vo
tação

A aupr-easâo proposta, portanto, fere o r-ef'er tdo acordo"
não cabendo, ass im, a sua acolhida

Pele reJeição

PARECER
A crescente elevação das taxas de Juros rea 1s or-ar1cadas

pelo slstema f tnance ir-o tem pre,judlcado sens ive lmerrte o -setor
produt 1vo da econoru a

Não é per-t rnerrte , portanto, deixar de rnenc ronar- no texto
const rtucrona t a neceas tdade de cr-iar- mecam srros met rtuc io
na i s qUe permitam superar esta grave dlstorÇao

Pela r-e.ie icão

EMENDA 2TD064B-9
AUTOR FRANCISCO DORNELLES - PFL
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃD

Paragrafo um co do art 11D
Suor-una-se o sscuirrte trecho
" e menos de sessenta e o i nco

PARECER
Ob.jet tva e Emenda sucr-irmr- do parágrafo uruco do

art 110 do PrDjeto a expressão" e menos de sessenta e
c inco . ", tendo em v i s'ta o reconhammerrto de mér rto de tnú
meras pessoas com a 1dade super 1ar a essa

Entendemos que esse t inn te de t dade é fruto de entendl-
mento durante os trabalhos da Assembléla Nacl0nal Consti-
tUlnte e deve ser mantldo no texto constltuclonal

Scxnos, po,s, pela reJeição

EMENDA 2T00642-D
AUTOR JORGE ARBAGE
SUPRESSIVA

- POS
PARECER PELA REJEI çÃO

Sunr ima-ese, no inciso XXI do art . 38 do
ProJeto de Const, tu i ção B, a expressão segu, nte

"XXI com cláusulas Que estabeleçam as
oor rcacõas de paQamento, rnarrt i da s as COndlÇOeS
efetlvas da prop'osta, nOS termos da Ie t , a qual
sonerrte per-rmt tr-á as ex,gênc,as de qua l rf tcação
técnica e econOmica lnd,spensáve,s à garantia do
cumpr-i mento das obr i gações "

PARECER
A emenda visa à supressão da parte f ma l do dt spos r t tvo ,

por errtendé-Ta deveras pormenor, zadora , situação tnccmoat tve l
cem a f' mal rdade da norma constitucional.

Sou pOr sua aprovacê,o, registrando que a matérlB será
ob,Jeto de normas gerais a serem fixadas pela União, nos ter
mos do art 22. 1nc180 XXV!.

TEXTO Suprlma-se no mC,SO 11, do art,go
177, do ProJeto de Const,tu,çM (redação pare o
segundo Turno), a segulnte palavra

"11 - flsTcas"

PARECER
Optamos por manter a redação do prlmelro turno de vo

tação, tendo em vlsta que a matérla sob exame fel submet1da
ã exaustlva discussão entre as 11deranças da ANC. que, para
sua aprovação, estabeleoeram prêv10 acordo

Nosso voto, nessas condlcOes, é pela re.Je1Cào da emenda

PARECER
Pela reje,ção, nos termos da Emenda 2T00219-D

Supr,ma-se, no ,nc,so VI II do art 23 do
Projeto de Const,tulção (redação para o 20
Turno), o vocábulo s8Qulnte

"VI Il -. orgamzar

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃD

EMENDA 2T00649-7
AUTOR SIMÃO SESSIM
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00650-1
AUTOR SIMÃD SESSIM
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00643-B
AUTOR: DELFIM NETTO
SUPRESSIVA

Supr,ma-se o § 30. do art,go 170 do ProJeto
de Const, tu, Çao (redaçM para o 20 iurno)

PARECER
No nosso entender. o supressão do § 30 do Art 170 da

ProJeto e lmprocedent.e
Como norma geral, O 51stema bancárlD presta serv1ços ás

ent,dades do setor púb1,co (receb,mento de tàr,fas, cobran
ças, pagamento de salár10s, operações flnance1ras e outrosJ

EMENÓA 2T00644-6
AUTOR OELFI M NETTO
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEI ÇM

Supr,ma-se o § 30 do art 182 do Projeto de
Const , tu lCão B

PAREcER
Correta e oportuna a supress1::i,o proposta O dlSPOSlt1vO

em causa (art 182, § 30 ) lnstltUl um "fundo de exallstão",
para atender ao desenvolvimento do mun1cíp.l0 onde se local 1
"em Jaz,das e f 01 aprovado por ocas,ão dos trabalhos da Co
mlssão de S1stemat 1zaÇao , ampla fusão de emendas no plenárlD
da Asserroléla Nac10nal Constitulnte. acolhlda por 393 parla
mentares, resultou no texto do § 10 do art 21 O dlSPOSltl
vo assegura compensações f'lnance1ras, entre outros, aos MJni
Clp10S, que passam a partlclpar no resultada de exploracão de
recursos hídr,cos para f,ns de geração de energ,a elétrlca,



de petróleo ou g8S natural e de outros recursos mlneralS em
seus rer-r i tor ros . tornando portanto cesnecesser io o "fundo de
exaustão"

Pe1a aprovação

EMENDA 2T00659-4
AUTOR CHRI STOVAM CHI ARAD I A - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO
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EMENDA 2T00651-9
AUTOR SIMÃO SESSIM
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

Sucr trrta-ee na a lmea b, do 1temXII, do
er t rqo 2.1, do ProJeto, a expressão

'em art rcu l ação com os Estados de s rtuacão
dos potencva i s h1drenergetlcoS"

a expressão "em ar-t rcu'l ção
potenc t a r s f-n or-ener-çét lCOS' ,
do er-t 21 do PrOjeto de

Pela reJ81ção

PARECER
A emenda ob.je t t va supr rrntr

com os Estados de s i tuacão dos
da a l mea b do t t em XII,
Const 1tu 1cão

Aos Estados oossuicor-es de t a i s octenc ia is cabe p3rt1C1
par da. co l t t i ca que or terita a sua exploração E uma forma de
mocr at i ca e descetral1z3dora, a qua l Julgamos necessar io man
ter

PARECER
Optamos por manter a redação do or-ime ir-o turno de vo

tação, tendo em v iata que a rnater ia sob exame f 01 subme t ioa
a exaust iva d i scuasão entre as 'l tder-ancas da ANe, Que, para
sua apr-ovação. estabeleceram pr-évio acordo

Pe 1areJe 1Cão da emenda

Supr-trna-aa , no § 10 do art 190 177 do
Projeto de Cons t t tu i ção (redação para o 20
turno), a segulnte expressão

"§ 10 de cao t ta 1 naC10'1a 1"

PARECER
A oreJ:erei1C1a cada às enr ioaoes e r jantr-oo tcas e as:

f tm Iucr-at ivos ressalta a r-e teva-ic ie pub l i ca dos servvcoa
saude a que se refere o art 202 Pela r-e.je rcão

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃOEMENDA 2T00654-3

AUTOR' MARCONDES GADELHA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr trna-sse dos §§ 20 e 30 do art 75 as
Segulntes exoressões . resoecr 1 vamerrte

"para um mandato de se i s anos, não
renovável" e

"exceto quanto a v rtc I rc i edade"

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer ofer-ec roo a emenda

no 2T00068-5

EMENDA 2T00660-8
AUTOR OS~AR LEITÃO
SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO § 10
Su;:,rlmlr no § 10 do art

Const r tu icão-B. a expressão"
as e,...,tldades f11antroplcas
lucr-at rvos ""

do ar-t iço 204
204 do PrOjeto de
tendo preferénC12
e as sem f1m

sem
de

Supr ima-ae o § 30 do art 182 do ProJeto de
Cons t t tu i ção 8

EMENDA 2T00655-1
AUTOR MARCONDES GADELHA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Supr tma-se dos §§ 20 e 30 do art 117 as
Seg'.Jlntes expressões, r-esoect ivaeervte

'ltm t taoos os recursos das dec t sões dos
Trlbuna1s Reglonals, nos dvea rdvos lndlv1duals aos
casos de ofensas a l t t er'a l o i soos t t t vo
const rtuc icre 1 ou de le1 federal"

"As l t s t as t r rp l t ces para o or-ov imerrto de
cargos oeat maoos aos JUlzes da magistratura
traba th- sta de car-r-e ir-a deverão ser e "abocadas
pelos nnm str-os togados e v i t e l rc tos '

Em consequenc ia , o d1SPOSlt,vO f rca com a
SegU1nte redação

Par-açr-afo 20 e 30 do art 117
nA Ie i dr spor-a sobre a comoet énc ia do

Tr rbuna l Super 10" dO Tr-aba lho"

Pela aprovação, nos termos do oar-ecer a Eme'1da no

Dl soas 1 t 1vo Emendado 1 nC150 do caput do
?r':JJ9l:0 de Const 1 tu 1ção 8

De-se ao H"lC1 so I do cacut 10 art 162, a
seçu irrte redação

"I _ oropr1edade or-ed ra I e cr-oor i ecíade
ter-r-r tor- ta t ur-bana ""

=MENDA 2"'006ô 1-6
AUTOR OSMAP LEITÃO - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
A pretensão da emenda em ana l t se e a modt f tcacão redaCl

anal do ar-t 22 do Ato das D1Sposlções Cons t t tuc tona t s Tran
s i tor res

A redação do d i soos i t vvo resu1tou de amplo deba"te no
pr-tme t ro turno de d rscuasão e votação e nosso carecer e pe
la manutenção do texto or i ç ma l Pela reJelção

D1SPOS1tlVO Emendado _ Ar t iço 22 do Ato das
D'isooa i ções Ccns't t-tuc iona t s franS1tor las

Cor-r-r ja-ue a expressão "estáve1S""
passando-se a usar a expressão "eee'e t vecícs" ",
f' i cando ass irn r-eoiç i co o ar t roo

Art 22 _ São ef'et vvados os atuavs
serv idot-es pub l i cos C1V,S da uruêo dos Estados
do Dlstrlto Federal e dos Mun'clploS, da
acmu-n atr-açêo dlreta ou autarcu-ca que na data
da promulgação da Cons-t i t uicão . contem pelo menos
c ince anos de serv iço pub l i co trnrrrer-r-unto , exceto
nas fundações

EMENOA 2T00662-4
AuTOR OSMAR LE !TÃO - PFL
PARA CORR L1N3UAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Tra:a-se de emenda dest 'nada a aoerTe içoa a l1nguagem do

texto do 'nC1S0 I do a .... t 162, com a flnal1r..:ade de clar1fl
car Que o lmposto nele prev i s to lnClds sobre a or cor iecaoe
or-edra l urbana e rural e, no q.Je tange à or oor i eoade terrlto
r ia i , mc rde apenas sobre aoue va Ioca l t zada en area urbana

Pela apr-ovacõo da or-ooos icao

propost ~, no que se refere à
117 § 20 nos termos

2T00025-1

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2700656-0
AUTOR MARCOS LIMA
SUPRESSIVA

PARECER

2T00655-0

PARECER
Acoihemos parc ia lmerrte a

supressão de expressões do art
porem, do parecer a Emenda no

EMENDA 2T00657-8
AUTOR MARCOS LIMA
SUPRESSIVA

Supr- trna-ise , no § 40 do art 180 do Pr'o.jeto
de Cons t i-tui cêo 8. após o vccébu lo "áreas", a
expressão "onde eate.ram atuando, e naquelas"

PARECER
Conc lu imcs pela aprovação da Emenda, pelas razões apre

sentadas na Justlf1catlva se depende da Unr ão f r xar- as a
r-eae prlorltarlas P01S o exercício da garlmpagem por coce.e
r a t t vas , não hã necess icace de assegurar a pr-ror tcaoe em re
lacào às áreas onde vêm atuando os gar1mpe,ros

EMENDA 2T00663-2
AUTOR ALEXANDRE PUZYNA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprlm1r o lnC1SD VI do Art 38.

PARECER
A emenda pretende euor trmr' o lnC1SQ VI do art 38 que

d1Z "VI - e garantl.do ao ser-v vdor- públlCO c1v11 o dlrelto a
Livr-e assoe ração s md i ca l"

Optamos po~ reerrter- no texto conet v-tuc icnaj a redaçao a
provada no 10 turno de votação

Pela reJelção

EMENDA 2T00658-6
AUTOR CHRISTOVAM CHIARADIA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00664-1
AUTOR ALB!'.RICO FILHO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA 'lEJEIÇÃO

Suprlma-se a expressão "caráter urgente" no
,tem II • do art,go 154

PARECER
O nobre autor da emen$ pretende suprlmlr a expressão

"carater urgente" do lnC1SO 11 do artlgo 154 do PrOjeto
Ret irando-se a expressão em tela, será aumentada, de modo
i ndeseJãve 1, a autor 1dade do Governo para 1 nst 1 tu 1 r empres
t,mes compuls6rlos Isto posto, op,no pela reJelção da emen
da. Pela reJe,ção

Art 33, § 40 Suor trntr-

PARECER
O paragrafo 40 do artlgo 33 - Que a emenca ,ntenta su

pr1m1r - trata na utll1za:;ào pelo governo do 01strlto Fede
ral, enqu8nl:O o ltem XIV do art 21 - cltado na JU'51"lf"caçâo
da proposta - trata da orga,.,lzacào e da manuten.ção, na esfera
de competênc1a da Ur"1ão das Del1clas C1V11 e ml11tar e do
corpo ds bombelros do 01str1to federal

Po.... tals razões. a emenda proposta não pode ser acelía
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EMENDA 2TOD665-9

AUTOR ALBÉRICO FILHO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor rma-ae O rncrso XXVI do ar-t rco 50

EMENDA 2T00671-3
AUTOR. DAVI ALVES SILVA PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprimlr o Art 228. § 80

PARECER
Pe 1a reja, Cão. em face do parecer favorãve 1 à Emenda no

2T010S4/1

EMENDA 2TOOS66-7
AUTOR JOSÉ TINOCO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER'
A matéria é de extrema lmpartancia e mereceu o respaldo

da ma-er-ra da Assembléia Nacional Constituinte Deva, portan
to, permanecer no texto const rtuc rona}. a supressã.o pro
posta não deve ser mater,al1zada

Pela rejelção

Suprima-se o § 40 do Art 228. do Projeto
de ConstltulÇão.

PARECER
A ma't ér-i a é de extr-ema importanc1a e mereceu o respaldo

da maror ia da Assembléla Nac rona l Constltuinte. Deve, portan
to. permanecer no texto constitucional e a supressl!!o pro
posta não deve ser mater i a 'l tzada.

PeTa re,J81ção

No artigo 22 _ Das O,sposiçOes Gera1s
Supr ima-ae a palavra "lnlnterrupto"ll -

PARECER
Objet1va a emenda sucr imtr- o termo "lnlnterrupto ll do

art 22 do Ato das D1Sposlções Cons t t tuc tonar s Tr-ans t tór-ras
A supressão proposta não deve encontrar guarida O exer-c tc io
ininterrupto é condrção bas i lar rrnpos ta pelo leglSlador cons
titucional para aqu i s rção da estab, 1, dada

t:. prêrmo tns't r turco para os que demonstraram cons'tánc ta
no desempenho de at tvrdaoss na aomm str-ação púb l rca Pela
rejelÇao

EMENDA 2T00672-1
AUTOR ALÉRCI O DI AS
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2T00667-5
AUTOR JARBAS PASSARI NHO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr 1ma-se , no Art 75. a seculnte
expressa0

§ 20 para um mandato de se i s anos,
não renováve 1

Em consequénc ta , fica pr-eoud tcada parte do
§ 30 exceto Quanto a

v t ta l i Cledade

PARECER
Pela aprovação, nos termas do parecer of'er'ec rdo à emenda

no 2T00068-S

EMENOA. 2T00668-3
AUTOR JARBAS PASSARINHO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

5upr-imlr a expr-essão. "ou em ve ior-" '' do §
10 do Art 183 do ProJeto de Cons t r tu tção "B"

PARECER
Segundo o Art 183. caput . do Projeto de Const t tu rçãc

(Sl, conat i tuern rnonopó l ro da Urn ão doas as at i v tdades rela-
cionadas com pesour sa , lavra e aor-ove rtamerrto de petróleo e
cas natural e outros m dr-ocar-monetos fluídos. bem como de mr
nér ios e mmer-ars nucleares e seus der 1vados, conforme esoa
c tf rcado em c mco r t ans

Conforme o § 10. do Art 183. "o monopó'l ro previsto
neste artigo rric'lu t os r15C05 e resultados decorrentes das
at tv tdades nele menc ronadas , vedado à UnlaO ceder ou conce
der Qualquer t ipo de par-t tc tpacão , em especve ou em valor,
na exp lor-ação de Jazldas de petróleo ou gás natural"

A emenda propõe que se supr-ima do § 10 a exor-essão "ou
em valor". o Que nos parece rrijus't rf rcáve l

Pela r-e.je rcêo da emenda

EMENDA 2T00669-1
AUTOR' JARBAS PASSARINHO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

$uprimlr a expressão "rmnér-ros e"" I do Art
183. inciso V

PARECER
A permanência dos nnner-ios nucleares entre aoue tes cuaa

pesqulsa, lavra, enr7Queclmento, reprocessamento. 1ndustria
l í zação e comere 1 o São monopó1, o da Un1i:io é med1 da da ma1ar
importancla para a Nação Brasllelra O controle da Uru ão so
bre o setor nuclear é fator de sooerama nacrona l Ao mesmo
tempo, ex rstern cond ições técnicas e c ierrt rf rcas para que o
pais exerça esta at1vTdade de modo efTcaz, sendo p1enamente
v1ãvel a descoberta e a exp lor-ação das Jaz1das dos mtnér ios
nucleares

Isto posto, op rno pela reJelçào

EMENDA 2T00670-6
AUTOR JARBAS PASSARI NHO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-easêo , no caput do art 90, Que dlspõe
sobre o d ir-e t-to de greve. da expressão
"competindo aos trabalhadores cec td-r- sobre a
oportunidade e os trrter-esees que devam por meio
dele defender ....

PARECER
A proposta conf1gura supressão de dlSPOSltlVO aprovado no

primeiro tu r- no resultante de fusão de emendas
O autor vntenta r-at rr-ar- o caráter amplo do drr-e i to de

greve
Acrescentamos, entretanto. Que esse. dl r-e i to, conforme a

provado, é uma das malS lmpor-tantes concc rsraa SDCla1S da no
va carta

Pela reJBlcão.

EMENDA 2T00673-0
AUTOR ALERCIO DIAS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

suor-rma-se no ar t tço 23 (das cn soos tcões
tr-ans t'tcr-ras} , a expressão
"Ou Transferêncla para inatlvldade"lI

PARECER'
Pretende a emenda trrtrcouarr- modiflcação na redação do

art 23. do Ato das D1SPOS1ÇôeS const ttuc ionats Transitarias.
A pr-opos i ção fica prejudicada pela supressão do ref'er tdo dis
pos r t t vo ao teor do parecer exarado na Emenda N. 2T00449-4

Pela preJudlclal,dadde

EMENDA 2T00674-8
AUTOR JOSE LUI Z DE SP. - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Capitulo VII
Da Admm 1stração POb11ca
Seção 11 _ Dos Ser v i dores POb1i cos
Suor- nmr- do Iric i so I, do art 41 a seguinte

ex
pres;i3.o

por ac 1dente em ssrv i ço ,

PARECER
O assunto ,Já f 01 melhor d t ac tp l rnado , com a adoção da

redação proposta pe 1a Emenda no 1584-4. do Senador José Fo
gaça Com a aprovação desta Emenda, a qual crocoe nova reda
ção para o mctso I do ar t tqo 41 (para corrl01r orm aaão l , o
ser-v rdor púb l rco será aposentado com proventos procor-c-onaí s
na caso de rnva l tdez permanente que não decorra de acidente
em ser-v ico

nsa im. somos pela r-e.re i ção da presente Emenda

EMEND~UT5~005~~~6LUIZ DE SP. _ - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Titulo II
Dos 01re,tos e Garantlas Fundamentais
Cepitulo I
Dos Olre,tos e Deveres tndtvrduaf s e

Co l e't i vos
Supr-mnr- o Inc r so XXVI do ar-t 50.

PARE~~~a reJeiçl!o. em face do parecer á Emenda no. 2TOi054/i.

EMENOA 2T00676-4
AUTOR JOSÉ LUIZ DE SÁ - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

T,tulo VIII
Da Ordem 300181
SeÇao 11
Da Prevldênc,a Soc ra l
Supr trmr- do Inciso III do art 207, a

segu1nte expressão
" de pr 1me1 1"'0 ou .segundo grau .

PARECER
t A Emenda, buscando assegurar aos professores de ter
ce ir-o grau drr-e i to à aposerrtador-ra após tr rrrta anos, se ho
mem, e, v irrte e cinco anos, Se mulher, por efetivo exer-c'ic io
de funçl!o de maQlstérlO. pretende retlrar. da parte fmal do
item I I I do art 207 do ProJeto de Cons't rtu tcão , a exor-essão
"de or ime ir-o ou segundo grau"

O texto resultou de ecordo entre as lideranças, acordo
esse que recebeu, em P1enár i o , a esmagadora unan 1mi dada de
432 votos f'avor-áve t s e nenhum contrário, ver1 f 1cando-se , ape
nas. duas abstenções

Pe la r-e.je tção



Suor-una-se do Caput do Artigo 50. a
expressão "sem drst incão de qualquer natureza"

Ja corrtr-tbui , não só para a cobertura dos custos, mas também
para os lucros aufer1dos por tais entidades

Pela reJelção

PARECER'
A Emenda preconiza a supressão no "caput " do art. 50 da

expressão "sem d t s t mção de qualquer natureza", sob o argu
mento de que lnúmeros drsccs-rt ivce do Projeto consagram Si
tuações que ex tcem tratamento legal d í f'er-enc rado ,

Minha pos rcão é pela manutenção da expressão, no texto,
p01S ela só reforça a d i cção conat rtuc tona l de que à lei é
vedado estabe1ecer- d 1st i nções entre pessoas, ressa 1vadas as
que venham a ser pr-ev t s'tas no corpo da futura Cor15titU1Ção.

Além dlSS0. a 1e1 não devera poder estabelecer dt s't mções
entre membros de segmentos SOClalS que requeiram tratamento
especial, como os dos idosos, dos def tc ierrtes físicos etc

Pe1a r-e.ie 1ção da emenda

EMENDA 2T00683-7
AUTOR JOACI GOES - PMD8
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

O adJetlvo ~onstante do Artigo 38. Inciso
lII, deve ser red1gido no s mçu lar- (prorrogável).
por r-efer- i r-se ao pr-azo de va 11dade de concurso
públ ico e não no plural, "pr-or-r-oçavers" referindo
se a d01S anos, como não dese.ja o leC1slador pelo
seçu 1 nte corno o prazo de va 11dade do concurso
será de até do i s anos, fica claro que o prazo pode
ser irrrer-ror- a esse tempo _ um ano, por exemplo.
Em tal caso, um ano não poder-ta ser prorrogáveis,
mas or-orr-ccave1 ,logo o adjat 1vo refere-se ao
prazo e não á sua d i mansão
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- PM08
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TD0682-9
AUTOR JOACI GOES
SUPRESSIVA

EMENDA 2TD0678-1
AUTOR 8EZERRA DE MELO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER.
Trata-se de emenda sJOreSSlva da expressão "aos br-as r te t

r-os e aos BSi. range 1r-oe res 1dentes no Pa 1 a". constante do
"caput" do art 50, que estabelece o elenco dos direltos e
garant,as rndtv idua t s

Parece-me Que a pr-ooos i Cão e pert 1nente, merecendo aco-
'lh rda

Em pr une rro lugar, porque os d,reitos mdiv tdua i s elenca
dos estão, em verdade. , nscr 1 tos na Dec 1ar-ação Un 1 versa 1 dos
Dlreitos do Homem, não merecendo por isso. ser restrlngldo o
umver-so de seus dest,natarl0s

Em segundo lugar, porque .juar r f'j cada pelo grau de C1Vl1 1
zação que logramos alcançar, clrcunstânCla que tem or-op rc tado
o incremento de nossas relações rrrter-naorona í s e o consequen
te cr-eso imerrto dos contingentes de estrangelros Que ao Brasil
se drr tcem, em busca de lazer ou por mot i vos de ordem t écrn ca
ou econãmica, sem que tenf1am a 1 rrtencão , portanto, de aqu i

fixar r-es rdenota
Em t er-ce ir-o lugar, porcue a f i losof ia que tnsp rr-a o Pro 

jato, conforme anunc ra o cr-opr ic art 50, "caput", e a de
afastar d 1st i ncões de qua 1quer natureza, no tocante à preva ...
1ênC18 dos dvre t tos e garantlas lndlvldua1s.

Sou pe 1a aprovação da emenda

EMENDA 2TDD677-2
AUTOR JOSE I_U I Z DE S,ã - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Título II
Dos D,re,tos e Gar-arrt tas Fundamenta t s
Capítulo I
Dos Dire,tos e Deveres Indf v tdua i s e

Colet tvos
Suor trmr- do caout do art 50 a SegUlnte

expres;ão aos br-as t je rr-cs e aos estrangeiros
r-es tderrtes no Pa i s "',

PARECER
A emenda é procedente O ad.jet i vo a que se refere,

constante do art 38, II I. deve ser s mcu lar- - "prorroga-
va 1 11

-, concordando com "prazo"
Pe 1a aprovação

Supr rma-ee , no ar-t iço 216. § 10 a
expressão "para o ensmo fundamental e mêdl0 1l 11

PARECER.
O autor pretende suor trmr- parte do § 10 do art 216,

no que concer-ne a dest 1nação de bo 1sas de estudo
A materla f 01 amplamente dvscut ida durante os traba1hos

da Assernblela Nac iona l Cons t t tu rrrt e , prevalecendo a redação
que ora se encontra no texto

Pela reJelção

EMENDA 2T00684-5
AUTOR JOACI GOES
SUPRESSIVA

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-una-se a Alínea C do Inciso XVI do
Artlgo 38. ass im r-edrç tda

A de d01S cargos or ivat ivos de médico,

PARECER
A perrm ssão de acumulação de d01S cargos pr-ivat tvos

de médrco tem oonst i turdo matér-ia amparada pelos nos-
sos textos conet i tuc tona i s e sob o pá l io de muitas
Justificatlvas, não-somente da escassez desses pr-of t ss tona í s ,
mas, sobretudo, pela t ip rc tdace da ar tv i dade , notadamente
em plantões diurnos e notunos, em função, cada vez mais, da
espec i e l i zação e apr tmor'amerrto em de'terrmnado campo da
rnedi c tna , hoJe muito diver-s rr tcada. Pelo não acolhimento
da emenda

EMENDA 2T00679-9
AUTOR BEZERRA DE r1ELO - PMD8
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÁD

Suor tma-se , no ar-t iço 213. i tem H , a
expressão "e ave1, ação de qua1, dade" "

PARECER
A emanda or-opõs a suor-essao, no mctso II do art 213, da

expressão "e ava l ração de qual i dade" , a pretexto de que esta
ava l iacão deve ser falta pelas orcor ias escolas. pela 50C18
dade e pela família

Entendemos que se ao Poder Púb l vco compete autor-vzar ,
também a ele compete ava l iar- e tomar as medidas cabíveis

Pe1areje rção

EMENDA 2T00685-3
AUTOR JOACI GOES
SUPRESSIVA

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

rec 1proc 1dade .

proposta ser-a df scut tda e votada em
cons ioer-andc-se aprovada quando
cu i rrtos dos votos dos membros das

do Art1go 62 as20

em ambos. ,. de cada
dispoSltivo flque assim

§

Supr 1ma-se no ar t
" atendido

Suprima-se do
expressões

em cada Casa ,
urna ,de modo que o
redlgido

§ 20 A
dois turnos,
obt i ver t rés
Casas

EMENDA 2.T00687-0
AUTOR FÁ810 RAUNHE ITI I - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

184, § 10 , a expressão
a pr tnc tp tó da

PARECER
ObJet1Va o Autor supr-rmír- do art 184, § 10.• a expr-es -

são" atendico o pr1ncíplo da reclpracidade . li para que
haJa malS flexlbi 1 ,dade na elaboração dos acordos internacio
nB1S

Entendemos que o princíplo da rec1procidade deve ser
mant1do no texto constltuc10nal, não Só em relação ao trans 
porte maritlmo, mas a todas as modalidades de transporte,
Justamente para alterar a realidade hOJe existente no setor,
que não atende aos interesses naclonais

Pela reJe1ção

PARECER'
Através de supressão no § 20 do art 62, dese.ja o Autor

seca a proposta de emenda à Const 1tu i ção votada conjuntamente
pe 1a duas Casas do Congresso Nac i ona1 Cons i deramos que a
redação atual tem o mérito de atribuir 19ual valor à mani
festação da Cámara e a do Senado

Pela rejeição.

Supr ima-se , no artlQD 156. vtem VI, letra
"CU, a seçu trrte expressão "sem f ms tucr-at ivos"

PARECER
A lm!..lnldade prel/lsta no arl 156. VI, "c", do ProJeto

tem por ObJetlvo posslbi lltar o desenvolvimento das atlvlda
des de lnstltulções que prestam relevantes serviços à comunl
dade. sem obJetlVo de lucro

A supressão dos termos 'I sem f1ns lueratlvoS", do refer1
do d1spOS1tlvO, 1mpllcar1a em desnecessárlo Subsld1amento de
entldades capazes de se autossustentarem com os lucros obtl
dos com a exploração dos serVlços prestados ã comunldade, que

PARECER
Os S 1nd 1catas de rr-aba 1hadores prestam re1evantes serv i

COS de ass tatenc ie soc ta l a seus associados. sem Qualquer ob
jetivo de lucro, o que just1fica a sua mc lusão entre os be-'
nef rc ràr tos da tmurrrdade tributária a que se refere o art
1G6, -mc t so VI. alínea "o; do Pr-o.jeto

A supressão dos termos "de traba1hadores", do r-eeer-tcc
texto, estender 1 a a tmurrtdade aos s mcnoa-tos de empresas, cu
jos ser-vrcos alcançam errt rdades que visam lucros, de carac
ter1stlcas bem diver-sas dos associados dos s tndtcatos de tra
balhadores. os qua t s são, na sua maror ia , carentes de aSS1S
téncla médtco-hosp t ta Iar , odontológica. cs rcotóc tca. Jurí
dica 8 5001a1

Pela re,J81cão

Supr trna-ae , no ar-t iço 156, i tem VI, letra
"c", a secuirrte expr-esaão lidos trabalhadores"

EMENDA 2TOD681-1
AUTOR 8EZERRA DE MELO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOD680-2
AUTOR BEZERRA DE MELO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇ/(O
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EMENDA 2T00688-8

AUTOR FAB10 RAUNHE I TI I - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

esse Que recebeu. em Plenérlo. a esrnaçador-a unanimidade de
432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se. ape
nas, duas abstenções

Pela rejelção

No
expres;ão

ar t 20, § 10 suor-una-se a seçurrrte

e de outros recursos mtner-a t s • "".
EMENDA 2TOD693-4

~g~O~MI~~~tcro .CORR~A PARECER PELA PREJUDIc"iAm;ADE

PARECER
O nobre proponente da emenda cons rder-ou desporto de alto

r-end'imerrto aquele que seria rentável em termos eccncm-cos ,
Na verdade. ta1 desporto é aque 1e vo ltado para a for-

mação de atletas de coroet içõee , Que at mçem níveis cada vez
mais altos de rendunento espartlvo Pela reJeição

Emenda Supresslva
Dê-se ao ,nC1SO I I. do art 220 do Proaero

de Const i tu rcao a securrrte r-edação
"Art 220
II _ a dest 1nação de' recursos púb i ;cos para

a promoção priorJtárJa do desporto educacional "
Em conseouénc i a f i cam e 1, m1nadas as

expressões "8, em casos espec í f tccs I para a do
desporto de a 1to r-endrmerrto"

PARECER
A matéria f 01 amplamente debatida e, soçundo consta dos

ana i s da Assemblénl: Nacional Constitulnte. fOl obJeto de am-
plo acordo e consenso A partlclpação dos Estados. do
Dlstrito Federal, dos Municipios e de órlli!los da
Admm t s'tr-ação drr-era da União sobre o resultado da
exp lor-acão desses recursos ccnst t tu-í a forma adequada de com
pensá-los pelos danos arro rerrta rs e eoc iats que tal exp tor-ação
acarrete

Pelo não-acolhimento

EMENDA 2TODS89-S
AUTOR RUY BACELAR
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

Inclua-se nas Dispos1cões Tr-ans t tór-ras .
"Art. Compete ao Presldente da República

encaminhar
I _ até tr-inta dHIS após a promulgação desta

Const 1tu1ção á aprovação do Senado Federa1 o nome
do governador "pro tempare" do Dlstr1to Federal
que exercerá o Poder Execut 1VO até 15 de março de
1990

11 _ após a data fixada no lnC1SO arrter tor-.
no mesmo prazo e para rdêrrt tco procedimento, o
nome do Governador que exercerá o Poder Execut lVO
até a posse do Governador e le t to nos termos desta
Const 1tu i cão

Parágrafo únc to _ Ocorrendo vacanc'ta do
cargo ou trnped trnerrto do Governador e até que se.ra
aprovada nova tndrcação do Pr-es rderrte da
República. exercerá o cargo o Pr-es tderrte da
Comissão do Dlstrlto Federal do Senado

PARECER:
Pre.;udlcada em face do parecer orereoioo á Emenda 2tOOJ 16-9

EMENDA. 2TOOS94-2
AUTOR MESSIAS SOARES - PTR
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

EMENDA SUPRESSIVA
Fica suprimido do Hem lII, Art 207. Seção

Ll , da Pr-evtdenc i a Soc ial , o segulnte trecho
"De or i mei ro ou Segundo Grau"

PARECER
Suprlffilr udlretamente rrrter-essada" resulta ampl1ar o uru

verso a ser consultado. ocas ionando rrcd if tcacão subs'tanc ta l ,
quanto aos oooet rvos e alcance do pr-ece r-to A emenda destarte
é rncd i f rca't r va , r-azão pela qual somos pela sua r-e.je rção

Emenda Supr-essiva
Dê-se ao § 30 do art 18 do ProJeto de

Const rturção a seçumte redação
"Art 18
§ 30 _ Os Estados podem 1ncorporar-se entre

51, eubd t v i d tr-r-ee ou desmembrar--se para se anexar
a outros, ou formar novos Estados ou Territórl0S
Federals rnedtarrte aprovação da população, através
de p l eb t ac t t o , e do Congresso Nac iona l , por 181
complementar"

Em conseouênc 1 a f 1 cam e 1 i m1nadas as
expressões "d rr-e'tamarrte interessadas".

EMENDA SUPRESSIVA
Dê-se ao § 40 do art 18 do Projeto de

Const 1tu 'Cão a segu rrrte redação
"Art i8
§ 40 _ a-cr 1ação, a 1ncor-por-acão , a fusão e

o desmembramento de Mun1cíp1oS preservarao a
corrt rnu tcíaoe e a unldade h rs'tór-tco-cuj tur-aj do
amoterrte urbano. far-se-ão por lei estadual.
obedec tdos os reQuls1tos pr-ev istos em lei
comp1ementar estadua1, e depender-ão de consu1ta
prévia. ás populações. mediante plebiscito"

Em consecuênc ta , f icam eliminadas as
expr-asaões "dlretamente lnteressadas"

EMENDA 2T0069S- i
AUTOR MAURICIO NASSER - PMDB
POR OMISSÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

mater ia a
acerca do
a emenda
a expres
não pode.

106 e todos os seusSupr tma-sae o art
parágrafos.

Ins ir'a-se , onde couber, a expressão IlFlCAM
ASSEGURADOS, NA FORMA DA LEI • AOS DEFENSORES
POBLI COS OS MESMOS orRE!TOS E VANTAGENS CDNrEDI DOS
AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO POBLlCD"

PARECER
Pela r-e.je tcão Pelos mapas derronetr-at rvos da

provada em prrrtTeT('o turno (pp 135 e segulntes/.
Ato das DispOS1ÇõeS Transitórias. que tnc lu t
2T02045-3 e as fusões subsecuerrtes , flca claro que
são me'1cionada na emenda não consta da rna'kér-ta e
por conseçurrrte , ser incluída

PARECER
A Emenda, buscando assegurar aos professores de ter-

ce ir-o grau direito á apoeerrtador i a após tr mta anos, se ho
mem, e. virrte e c mco anos, se mulher, por efat tvo exercício'
de função de maç i s'tér-ro , pretende r-et rr-ar-. da parte f rna l do
r-tem I I I do ar-t 207 do Pr-o.jeto de Cons-t t t u tção , a expressão
"de prunei ro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as 1rcer-anças , acordo
esse que recebeu. em PlenárlD. a esmagadora unamrmdade de
432 votos favorávB1S e nenhum corrtr-ár ro . ver t r icando-se , ape
nas, duas abstenções.

Pela rBJBlçêo

EMENDA 2TOD697-7
AUTOR, VIVALDO BARBOSA - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEICÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TODS91-8
AUTOR RUY BACELAR
SUPRESSIVA

EMENDA 2TDOS90-0
AUTOR RUY BACELAR
SUPRESS)VA

PARECER
Suprlmlr a expressão "diretamente mter-essaca"

amn't rar- o urn ver-so a ser- consultado, alterando. por
cu u-rt e , os co.iet ivoe e alcance do pr-ece-r-to

A emenda é, portanto, rncd i f tca't rva
Pela reJelção

resulta
canse -

PARECER.
A emenda e l imtna

Optamos par manter a
por entender que eese
matérla no eerrt j do de
t endrdos , sem aumento
Je 1ção da emenda

a pr-tvat tzação dos serviços notor iaf s
redação do primeiro turno de votação ,

d t epoe r t tvc consubs-tanc-ra importante
que ee.rem os usuár-ios adequadamente a
dos gastos púb l i cos Op tnarros pela re-

PARECER
A Emenda, buscando assegurar aos professores de 'ter-

ce1ro g"'au dlreltq a aposentador1a após tr1nta anos, se ho
mem, e, vlnte e Clnco anos, se mulher, por efet1vD exercic1D
de função de maçl1SterlO. pretende retlrar. da parte f,nal do
1tem 111 00 art 207 do ProJeto de Const1tulÇãO, a expressão
"de pr1melro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as ll'deranças, acordo

EMENDA SUPRESS I VA
Dê-se ao lnC1SO 111. do Art 207 do ProJeto

de Const r tu tção a seçurrrte redação
Art 207_
111 _ aoos rr mta anos, ao profesor, e, após

V1 nte e c 1nco anos, à professora, por efet i vo
exero í c io da função de maglstério"

Em consecuénc ra f rcam e l nmnadas as
expr-asaões "de pr rme tr-o e secundo cr-au''

EMENDA 2TOOS92-6
AUTOR RUY BACELAR
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOOS9S-5
AUTOR VI VALDO BARBOSA - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o § 30 e a expressão do S 40
"Compete á Justlça Mllltar estadual processãr e
Ju1gar os oo17c7a75 m177tares e txxroe troe
mi t rtar-es nos crimes nn l r tar-es def u-ridcs em
le i • ", ambos do art 131

PARECER
Emborâ exerçam atr-rburções espec tf rcas voltadas á Segu-

rança Públ1ca, os "1tearantes das corporaçOes po l tc te r.s mll1
tares e de bombelros mi lltares s~o conslderadas forças reser
vas'do Exérclto, sUjeltas ao mesmó' reguoo dlsc1p11nar, poden
do ser convocadas ou mobll1zada))"para ativldades própr18s das
Forças Armadas Natural, POl S,I e adequada preVl são de uma
Justlça estadual especla114;atfa para examinar e Julgar Ques
tões relatlvas a crlmes mt1 1tares envolvendo mencionados efe
tlvOS, não se Justlflcando sua ellminacão.

Pela reJeição



sucr-una-se do art 22 das Dispos1çOes
'rr-ansrtor tas a expressão.

''''na data da promulgação da Constituição''''

EMENDA 2TOD704-3
AUTOR. LOURIVAL BAPTISTA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se o § 10 do ar-t rço 113 do ProJeto,
renumerando-se o atual § 20 como parágrafo úrrico

PARECER
A pretensão da emenda em anà l ree é a modí f toacão r-eoacr-

cifiã", ao ãr"t '2:.'2: âb 1.\i:0 óae 'Dlspo51Cões Lonstltuc10nals lran
s i tór tas

A redação do dj spóat't tvó rêsOltoO õê amplo debate 1"'0
pr trne tr-o turno de discussão e votação e nosso parecer é pe
la manutenção do texto orig1na1 Pela rejeição

PARECER
A emenda pretende suprimir, do lnC1S0 XVII do art. 38,

~ a expr-essão "e fundações mant rdas pelo Poder Púb11CO" Com
• 1SS0, a pr-o tb rção de acumular cargos púb11COS não ating1ria

as r'ef'er i das fundações
Julgamos que é preferível manter o texto t a l " como a

provado no 10 turno de votação, mantendo a pr-otb ição de
acumular ex'tens i va ás fundações e, também, o esp ir-t to de
maror- aus'ter rdade que perme ra todo o projeto constitucional
na cr-carnzação dos servrcos púb l rcos

Pela rS,Jslçêío
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- PM08
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PM08
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00705-1
AUTOR JOSIO MELO
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00706-0
AUTOR JOSIO MELO
SUPRESSIVA

PARECER
Oboe't tva a emenda apresentada supressão da lista trípli

ce, no caso de membros dos Tr i buna i s Reg lona i s Federa i s A
recra formu 1ada ap 1i ca-se. contudo, apenas ao caso de vagas a
serem crov rdas por advogados ou membros do Minlstério Públ i
co, pelo cr t-tér io do merecimento, já que as vagas destinadas
a Juízes têm recra pr-ópr ra de provimento, expressa no mesmo
ar-t rqo , tnc t so 11.

Em função do mandato conferido ao Relator na sessão ple
nária da Assemb1é1a Nacional Constituinte de 06 de abril de
1988 (cf Mapa Derrons tr-at rvo da Matéria Aprovada em Primeiro
Turno, p 77) e com o subs td io das emendas 2T00832-5 e 2T00704
-3, f rca dada a seauirrte redação ao art 113, § io

"No caso de advogado ou membro do Mmistérlo Púb11co, a
nomeação será pr-ecedrda de elaboração de 1ista tr- tpj rce pelo
Tribunal, na forma da Cons't t'turção"

D1SPOS1tivo Emendado § 10 do Art. 182, do
ProJeto de Conet t turcão ""B'''' .

Suprima-se do § 10 do Art 182, a expr-esaão
""de cap r t a l nac tona'l ":", f rcencío o parágrafo com a
secu 1nte redação

"liA oesou isa , a lavra e o aproveltamento dos
potenc-ais a que se refere este ar t rço somente
poderão ser efetuados medrarrte autor tzacão ou
cc-cessao da União, no trrteresse nac tona l . por
br-as i ie ir-cs ou empresas br-as i te ir-as , na forma da
lei, que regulara as cor-cí rçõee especlflcas quando
estas se desenvo1verem em fa i xa de fronte 1ra ou
terras lndígenas""

PARECER
Segundo o art 182, § 10 , do ProJeto de Constituição B,

"a pesquisa e a lavra de recursos mmer-a i s € o aproveita
mento dos oorencie is a que se refere o "caput " deste artigo
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou conces
são da Unrão , no mter-esse nacional, por br-as i te tr-cs ou
empresa br-as r l e ir-a de cap i ta l nac iona'l , na forma da lei, que
regulara as condrções espec tf tcas quando estas at rvrcades se
desenvolverem em f'a i xa de frontelra ou terras lndigenas"

A emenda pr-opõe que se suprima do dlSPOSltlVO a expres
são "de cap i ta l nacrona l "

Entendemos que o teor do art 177 e o inter-esse nacional
recomendam a manutenção da expressão foca 1i zada

Pe 1a reJe i Cão da Emenda

EMENDA 2T00700-1
AUTOR ANTON10 CARLOS KONDER REI S - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO PLENARIO,

VOTADO EM PRI MEI RO TURNO
(nos termos do Art 11, § 30 da Reso tução

ANC 3/88)
Suor-una-se do artlgo 38, X, a expressão
"e com os mesmos indices".

o Art1go 28 estabelece que a e l e i çâo para
Governador será a 45 dias do térm1no do mandato de
seus antecessores e a posse em 10 de oane 1ro

O art tço 79 estabelece que a e le icão do
Pr-es rderrte da Repúb11ca se dará a 120 dras antes
do térrnlno do mandato do pr-cs rdenc ta l e o artlgO
84 que a posse é a 10 de Janeiro

O art tço 30 estabelece em seus mc ísos 11 e
I II que a e le tção do Prefe1to é noventa dias antes
da posse. que é a 31 de oane t ro

Os dt spos t t ivos mdrcadoe não obedecem a um
cr rter tc um rorme no que tance aos prazos, o que
se faz necessár 1o

Para sanar a contradição propomos que no
art 1co 28 o prazo refer i do se.ra 90 e não 45 , que
no artigo 30, lnC1S0 III a posse se dé no dia 10
e não no d i a 31 janeiro que que no ar-t rqo 79 a
eleição do Presldente se dê a 90 e não a 120 dras

EMENDA' 2T0070 1-9
AUTOR ANTONIO CARLOS KONDER REIS - PDS
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Dé-se ao art 33 do Ato das D1Sposições
Constltucl0nals Tr-ane t tor-ras , a seguinte redação

""Art 33 _ Os Juizes f'eder-ar s de que trata
o § 20 do art 123 de ccnst rtutçao de 1967, com a
redação dada pe 1a Emenda no 7, de 1977, f 1cam
tnves't rdos na t r tu Iar-tdade de varas na Seção
Judlclâria para a qual tenham s rdo nomeados ou
des i gnados , na h ipótese da rnex rs'ténc ta de varas,
proceder-se-ã ao desdobramento das ex t s'terrtes

Parágrafo úrrico _ As Cons t t tu i ções dos
Estados dlsporão sobre s t tuaçõos análogas no
àmbt to de sua compe'ténc ia

PARECER
Pela aprovação, nos termos da Emenda 2T00387-1

PARECER
A expressão "e como os mesmos índices" I constante do art

38. X, cu.ia supressão é proposta, tem por ob.jet t vo tmoedt r a
concessão de r-eaoustes dlferenclados para C1V1S e mi l i tar-es

Sua manutenção no texto, conforme aponta o l1ustre autor
da emenda, rnv tb ra l i zar-á a ap l rcação do principlo enunc i ado
no tnc í so XI do mesmo ar-t içc , que preconiza a concessão de
r-ea.jus tes mai s favoráveis aos que ganham menos, de forma a
permt t rr- que se pr'a't tque , no País, de acordo com a realidade
econónuco-f mance tr-a de cada época, po l rt tca sa lar-ta l Justa,
que traduza equ r l tbr-ro da relação entre a maror e menor remu
neração praticadas no serv tco púb l i co

Sou pe1a aprovação da emenda

EMENDA 2T00699-3
AUTOR: VI VALDD BARBOSA - PDT
POR CONTRAD I çÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
-Objetiva a Emenda dar nova redação ao art 33 do Ato das

Df spoa tçõea Ccnat rtuc tcna t s Tr-as rtór-ras para compat ib r 1tzà
-10 com os arts 98, I e 131 do ProJeto

Entendemos que carece de fundamento a pretensão do Au~

tor e, portanto, não reconhecemos tncomaat tb t l rdade entre es
ses ar-t icos ou outros referentes à Magistratura Julgamoa o
portuno, não a a 1t er-acão proposta. mas a supressão do art 33
9-::;trª- man+~er ::.i +p~r::!.'ç~fi!. r::!.~ ':.~'='CJr.-;:'~ ~~!~1,V:'~ ~'ill;''e.. ~ ~~~"S'0 ~

carr-e u-a de JU1Z, conforme nosso Parecer a Emenda 2T00502/4
Somos, pois, pela reJe1ção

suor-una-se do art 165 Inc i so I letra C as
expressões

""em programas de f manc tamerrto ao setor
pr-odut ivo _ através de suas tns't t tu tções
f mance tr-as de f mence tr-as de caráter reglonal, de
acordo com os planos reg lona i s de
desenvolvlmento ""

Suprima-se, por correlato, o 10 do art
39 das D1Spos1ções Trans1tÓrlaS

PARECER
A redaçao do inC1so I I do art 165, que entendemos deva

ser mant1da no texto constituclOna1, assegura a part1cipação
do setor produtlVo das Reg1ões Norte, Nordeste e Centro-Oes
te. sabldamente malS eflclente em suas ações, a partlr de re
cursos públlCOS Por seu turno, cabe ao Estado estabelecer as
dlretrlzes para a ap11cação desses recursos, obJetlvando sem
pre o desenvo 1v i menta daque 1as reg 1ões_

Asslm sendo, nosso voto é pela rejeição da emenda

EMENDA: 2T00702-7
AUTOR LOURI VAL BAPTISTA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ae do Art 203 as expressões
""unlco ll

" e ""com dir-eção uruca em cada esfera de
governo" " e dos dema1 s d 1spos 1 t i vos onde as
expressões se refi ram a 51 stema de saúde

PARECER
Optamos por manter a redação do prlmelro turno de vo-

tação, entendendo que o 51stema admlnlstratlvo proposto no
dispOSltivo sob exame para as ações e serVlços públlCOS de
saúde terá sua ef 1các 1a garant 1da, por favorecer o p1aneJa
mento e por assegurar a pronta ação, a part 1r da comum dade
Pe 1areje1cão da emenda .

EMENDA. 2TD07D3-5
AUTOR LDUR I VAL BAPTISTA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlmam-se, nO lnC1SO XVII do Art 38, do
ProJeto de ConstltulÇão, as expressões ""e
fundações mant 1das pe 1o Poder Púb11co" "

EMENDA 2T00707-8
AUTOR. JOSIO MELO
SUPRESSIVA

- PMOB
PARECER PELA REJEI çÃO



No art 86, rt ern XVII, da Parte Permanente
do Vencido, a expressão "lIprocurador-Geral da
Unll%o" 11 configura-se coro erro, considerando D
disposto na ar-t roo 137 e seus parágrafos

Ass rm, aquela. expressão deve ser sucst rtutca
por ""AdvDQado-Geral da Un,ao"" ~ a mesma
encontrada no § 10 do ja rnencronado artigo 137

PARECER
A emenda corrlQ8 er-r-o manrf'esto. constatado na pub l i caçâo

do Projeto B, m::JtlVD por que a ecalhelros mteQralmente
Pe1a apr'ovação

PARECER
A prooos i ção em ana 11se quer dar nova redação ao par-acr-a

fo úrrico do art 121 com drversas modrf rcações Há equtvo
Co na e.met'lda do v tus'tr-e autor. Realmente, todos os integran-
tes das cortes reglona1.S do trabalho São maglstradas mas só
os magistrados de carrelra são esco1hldos por prom:JÇão: aos
classistas não se ap11ca o lnstltuto De outra parte há a-

crésc1mo da express~o "1norganizados em federaç5es" ao ter-
mo s tnd tcato , o que destoa do texto ongina] objeto de aná11
se acurada e amp1a ti i scussão

Pela rejelção
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EMENDA 2700708-6
AUTOR' JOS" MELO
POR ERRO

- PMDB
PARECER PELA APROVACÃO

Il!
tríp1 ices
s mdtcatos
territorlal
tr tbunat

_ Classlstas indtcados em 1tstas
pelas diretorias das federações e

mor-çarn zados em federações, com base
na reglilo de representat1Vidade do

EMENDA 2T00709-4
AUTOR AÉC[O DE BORBA - PDS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Corrija-se a redação do Art 23 do Ato das
D,sposlçOes Const rtuorona re Tr-ans rtcr ias,
sucr-tnnncc-ss do texto deste ar-t i ço a expressão
""na data de sua admlssaO ou" ,I I ficando a trecho
do Art 23 com a segu irrte redação:

"" Prevalecerão para o servidor púb1 tco
as normas em vigor durantl3 sua at tvrdade no
serv1ço púb l i co u"

PARECER.
Pretende a emenda trrtroduz ir- modiflcaç!io na redação do

art 23, do Ato das D,Spos,çOes Cona't t-tuc rona r s Transitórias
A proposlç~O fica preJudicada pela supressão do refendo dis
posit 1vo ao teor do parecer exarado na Emenda N 2T00449-4

Pela preJudlclal,dadde

EMENDA 2T0071O-8
AUTOR. A"ClO DE BORBA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlmir. no art ,go 137 da Parte Permanente
do VencldO, o § 30

PARECER'
Tem em Vl ata a presente emenda a suor-essão do § 30 do

art 137 que atr tcut à Procuradorla-Geral da Fazenda Nac1Dna]
a competência para a representaç;::ao da Urrrão na execução da
d iv rda a r rva de natureza tr-rbutar-ta

Essa corcetôoc ta se just1flca na circunstãncla da alta
relevanc1a que tem a cobrança dos cr-écn tos da urriêo , r-azão
por que deveria ela, come f 01 , ser atr-rburca a Órgão esoec i 

f rco , evr ranoo assrm. como ocorre hoJe em que tal atr tburção
se confunde com outras genérlcas do M,nlstérl0 Pub11CO Fe-

deral na representação Juridlca da Urn ão , não atue o Poder
Púb l too com aquela presteza que se rrnpõe , na cobrança dos
créd i tos do Poder Púb11co

Pela reJeiç~o.

EMENDA 2T00711-6
AUTOR A"CIO DE BORBA - PDS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃD

Dispos1Í1VO Emendado Titulo VI!, Capitulo
11. Art i87, § 40 , Jno rso II

Cor-r t ja-ese a redação do InC1SQ I I do - 40
do Art 187 do Projeto de Consrt r-tu tcâo (B),
tnser tndo entre as palavras "1mposío" E!
"progress1VO" a expressão "sobre a propr tedade
predlal e terrltonal urbana", flcando o lnc iso II
com a seguinte redação

IJ Imposto sobre a proprledade pr-ed ra l e
territorlal urbana proçresslvo no tempo.

PARECER
Pretende o , lustre Autor ,nserir no ltem I I do § 40. do

art. 187 do ProJeto. entre as palavras "1mposto" e "pro
gressiva". a expressão "sabre a propriedade pr-edial e terri
i:oria1 wrbana"

Entendemos que realmente a adlçaO da expr-essão dará
malor clareza ao dlSpositivo

Pe1a aprovaçl!;o.

EMENDA 2T00712-4
AUTOR VIRG1LIO GALASSI - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr,mam-se do ltem XXIX do artlgo 70 do
PrOJeto de Constltulção (B) _ 20 Turno, as
a11neas A e B, bem como a palavra dama, s constante
da a11nea C

PARECER
Pela aprovaçao, nos termos, porém, da redação proposta a

travéS da Emenda 1111-3.

EMENDA 2T00713-2
AUTOR VIRGíLIO GALASSI - PDS
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Paragrafo umco, do art 121
Art Os maglstrados dos Tribuml1s Reglonals

do Trabalho serão
I _ Juizes do Trabalho, escolhldos por

promoç~o, a 1t ernadamente por ant 1OU1dade e
mer-ec1.l'Tlento,

I I _ Advogados e membros dv M1nlS1:érl0
Púb1,co do Trabalho, obedecldo o d,sDOsto no
artlgo,

EMENDA' 2T00715-9
AUTOR HERÁCLITO FORTES - PMDB
SUPRESS1VA PARECER PELA REJE1esc

suor una-se do capirt do art. 10 a expressão
B Munlcipiasu

•

PARECER
A emenda objet 1va a suoressão da expressa0 "e Munic1

Pl0S" do "cacut " do art 10 do ProJeto, sob o argumento de
que "o Município não integra a Feder-açãov, a qual, "segundo a
nossa melhor tradição ccnst rtuc ronat , são os Estados, o D,S
tr rto Federal e os Terr1tórlos"

Manlfesto-me corrtr-àr-ro à proposlc!io
Em or-ime ír-o lugar porque o Projeto, no art 18, consagra

o Município como pessoa po l t t tco-acsmrn s tr-at tva da Repúbl1Ca
Federat iva do Br-as i l , não menoronando errtr-e as demai s pessoas

- União, Estados e D,St,..,tO Federal - os Terrltórios, P01S
que a estes não confere a dlgnldade de pessoas poLt t tcaa

Em segundo lugar, porque a fma11dade do df spos t t rvo é a
de enunc ier o dogma pelo qua7 a base f'jSlca do territórlO
br-as t le ir-o ê una. e 1 t'lC1l",di vel, esteJam cuarscuer- de suas
áreas sob o domfrrio aÓlmnlstrai:1vo dos Estados, do Distrlto
Federal, dos MuniciploS ou da UnlaO, no caso dos Terr,tórl0S
Federa"3.

Pela reJelçaO

EMENDA 2T00716-7
AUTOR HERÁCLITO FORTES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supruna-ise do Art 21 do ProJeto "B" da
conet rturcao o dlSPOStO em seu Inc i so XI, d-r-to o
sccc mte

"XI _ Explorar d,retamente ou medrarrte
concessão a ernpr-esas sob controle ac tonár ro
estatal os ser-v tccs te 1efónJcos, te legráflcos , de
transm1ssi,;,o de dados e dema i s servrços oúb l rcos de

te1ecororn caçõas , assegurada a cr-estacão de
ser-v ices de rnf'orrnaçõas por enr tdadas de dtr-e í to
or rvaoc atr-avés da rede púb11ca de
te1ecomumcaçOes explorada pela urnão ;"

PARECER.
A emenda pretende scor irmr- o diSpOsto no inc tso XI do

art 21 do ProJeto de Cons't rtu rção , que trata dos serviços
telefOnlcos, te1egrãflCOS, de tr-anenn asãc <:le dados e demals
serviços púb l tece de 'te leccmcn tceçõas

Optamos per- manter o texto of"lQ1nal. aprovado no 10
turno de votação madrante acorda de r iceraocas

Pela rBJe1 çao.

EMENDA 2TOD7i7-5
AUTOR HERÁCLITO FORTES - ?MDB
POR CONTRAOI CÃO PARECER PELA APROVACÃO

Dê-se ao art 34 do Ato das DlsPOslçOes
ConstltucionalS Transitór,as a segumte redaçao'

Art 34 Enquanto não aprovadas as lels
complementares relatlvas ao MinistériO Púb11co e à
Advogacla-Geral da União, o Ministério Públ iCQ
Federal, a Procuradoíla-Geral da Fazenda NacTonal,
as Consultol"1as Jur1dlcas dos Ministél"1os, as
Procuradorias e Departamentos Juridlcos de
autarquias federals com representação própr,a e os
merrbros das Procuradorias das Unlvers1dades
fundacionals contlnuar-ão a exercer- suas ativldades
na área das respect i vas at,..,blJ1ções

PARECER.
Tem em vlste a Emenda modlf,car a redaçi!io do capu"l do

art. 34 do Ato das Disposições Constituclonals TransitOnas,
para lnserir, entre as entldades t'lele alencadas e que
contlnuarão a exerC1tar a representacão jurid,ca que hOJe
1hes cabe até a aprovaçao das le1S complementares relat,vas
aO Mmistér,o Públ,co e à AdvocaCla Geral da Um'lo", as Pro
curadoraTs da Unlvers,dade Fundaclona1s

A Emenda tem pertinênCia A não Inclusão da dlSpos1sào
transltór18 em causa, das Procuradorias, das Unlvers1dades
Fundac10nals, condenar 1a à. 11eoa11dade o exerc~cio Píocur-a
tórlo respectivo. por afastado da determlnac'ao constltuc",O
na]

Somes, pela razão retro-expend,da, favorável à aprovação
da Emenda

EMENDA 2T00718-3
AUTOR ODACI R SOARES - PFL
SUPRES5I VA PARECER PELA APROVACÃO PARCI AL

5upr,mlr () ltem II e o Parágrafo Ornco do ar 190
do Projeto



PARECER.
A emenda proposta irrterrta suor imtr- o rnc í sc II do art

i90, que determina a propriedade orcdct rve COjl1O sendo
1nsucet ~ ve 1 de desapropr 1ação para f i ns de reforma agrá
ria. e o seu parágrafo único, que d í spõe que a le-r garan
tiré tratamento especra l a essas propriedades e fixará nor
mas para o cumpr nnerrto da sua função soc ta l

Ccncordamos com o autor da emenda quanto á opcrtum
dade da supressão do i nc 150 I I do art. 190,

O art 191 do Projeta de Const1tulÇão d t spõe sobre
os critérios que caracterizam o cumpr rmerrto da f'unção _so
e 1a 1 da propr i edade rura 1

Ta15 cr rtér-rcs englobam desde o aor-cve rtamerrto r8010
na1 e adequado da terra. ~ a ut i 1i zação adequada das recursos
naturais e preservação do meio amblente, até a observancia
das disposições regulamentadoras do trabalho e a exploração
que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e or-ccr tetàr tos

Para que a cr-opr i edade seca caracter 1zada como pro-
dutiva, deverá cumprir todos os itens do eupi-ac'rtaoo disposi
tivo

Pelo exposto, concordamos que "marrter- a oroor i edade
produtiva como sendo insuscetlve1 de desapropriação para
fins de Reforma Agrária, mesmo Que ela não cumpra a sua fun
ção social representa um empec i lho total à rnat rtu icão da
Reforma Agrária em nosso País"

Pe1a aprovação pare i a1

EMENDA 2T00722- i
AUTDR PEDRO CANEDD - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

ATO DAS OISPOSrçOES CONSTITUCIONAIS E
TRANS ITÚRI AS, ART 20 PARAGRAFO ONI CO

Supnma-se a pa1vra "LEGALMENTE" do texto do
cnsccs t t tvo 8C1ma Que passará a ter a secumte
redação

Art 20
§ Omco _ IÕ assegurado o Exercício

cumulativo de d01S cargos ou empregos privativos
de Médico Que esteJam sendo exer-c rdos por Médlco
C1Vil ou Mll1tar na Admin1stração Púb11ca d1reta
ou ind1reta

PARECER
Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprova

da pela Admlnlstração, daI só ter sentido o dlSpoS1t1Vo a
que se refere a emenda - art 20, parágrafo único do Ato das
Disposlções const rtucvoners Translt6rlas - se exctuvda a pa
lavra "legalmente" (as s rtuacões pacificas estão atendidas
pelo art 38 do ProJeto de Cons tu rcãc)

Pe 1a aprovação

7~

EMENOA, 2T00723-0
AUTOR MANSUETO DE LAVOR - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T007 i 9- i
AUTOR ODACI R SOARES
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEICÃO

suor ima-se do tnc i so II do ar-t rço 57 do
Pro.reto de Cons't í tu tção "S", a expressão.

. "desde que. neste caso, o afastamento não
ultrapasse cento e vinte d i ae por sessão
1egis1at1Va"

Suprimir no § 10 , do Art 182 a expressão por
brasileiros ou empresas br-as i le ir-ae de capital na
cional"

PARECER
Segundo o art 182, § 10 , do Projeto de Constituição B,

lia pesquisa e a lavra de recursos mrner-ats e o aproveita
mento dos potenc'ais a que se refere o "caput " deste ar-t ico
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou conces
-sâo da Urrrão , no interesse nacional, por brasi l e ir-os ou
empresa brasi 1elra de cap rta l nac tona-l , na forma da lei, que
regulará as condrções escec if icas quando estas at tv rdades se
desenvolverem em f'a i xa de f'r-orrte ir-a ou terras indígenas"

. A emenda propõe que se sucr tma do ch epoert r vo a expres-
são "de capital nacional 11 •

Entendemos que o teor do art 177 e o rrrter-esse nacional
recomendam a manutenção da expressão focal 1 zada

Pe 1a rejei Cão da Emenda

PARECER
Com a presente Emenda propõe seu nobre Autor a supres

são, no item 11 do 57 da cláusula 1tmrtador-a do perlodo de
licença do parlamentar, para o trato de mter-esse particu
lar, em até cento e v irrte dtas

Argumenta o nobre proponente da mod1 f i cação em causa
Que há casos em que se Justlflca a ausência do parlamentar
por período suoer ior- a cento e vinte dias aos trabalhos le
gls1atlvos

Data vênia do nobre Autor da Emenda, não vemos assim a
Questão Mesmo nos casos de afastamento para acompanhar a
doença de pessoa da fami 1la, a possib t 1rdade de as t rcencas
serem trrter-r-omo tdas durante a sessão legls1atlva pode cos
s tb i t rtar- a ref'er-rda ass i s'tênc i a f'am t 1lar, sem atlnglr o 11
nnte da prolblção que pretende ver supr trmda Fera desse 00
t 1VO I não se Just 1 f 1ca uma ausênc1a tão pro 1onçada aos t r-a-i
ba1hos 1eglS1at,vos

Por essa razões, somos centrar 1o a supressão proposta e,
em oecorr-énc ra. mamf'es'tamo-nos contr-er-iamerrte à aprovação da
Emenda

Art 80., inciso 111
suor-una-se do tnc rso I I I, do art ~o, o

segu i nte texto
" ou tndtv rduaf s • tnc Ius ive em questões

Judiclais ou adnllnistrativas" ll
•

Texto resu1 tante da emenda proposta'
IIAo sindlcato cabe a defesa dos dlreitos e

interesses co l et rvos da cateçcr ia. 11"

PARECER'
a autor da emenda pr-opõe a supressão de d t spos i t i vo do

Projeto, com o ob.jet rvo de evitar que o s indtcato possa pro
mover a defesa dos interesses individuais de seus assocraoos
Em sua Justlficação o autor a1ega que os dtr-ertos lnd,vldua,s
são vinculados à personalidade das pessoas e, como tais, ina
1 tenáve t s

A nosso ver, o autor confundiu-se sobre a mater ia , porque
a redação do d'i spos t t t vo que pretende supr irntr- não induz ao
errtendrmerrto que expressa em sua Justiflcação Com efeito, o
fato de o s tno ica-to promover a defesa dos dlreitos de seus
associados não implica Qualquer pr-e.ju rzo aos mesmos Mui
to pelo contrário

Pela reJe1ção

EMENDA' 2T00720-5
AUTOR. TELMO KIRST
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃD EMENDA 2T00724-8

AUTOR MANSUETO DE LAVOR - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ae do inc í so IV do art 50. do
ProJeto de Canst1tuiçào IIBIl a expressão "vedado o
anommato"

PARECER
Pretende a Emenda, com a supressão proposta, seja a ma1s

ampla possive1 a 1iberdade de maruf'estacão do pensamento, ad
mitido. portanto, o anornma'to

Sou por sua reJelçâc, em favor da próprla integridade da
1iberda~e oue o Projeto quer assegurar.

EMENDA 2T00725-6
AUTOR JONI VAL LUCAS - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se do me i so VI I I do art 19O 23 do Projeto
de Cons-t r-tu i cão a secu irrte excr-easãc "or-cem aar-".
Passa o referldo tnc rso , assim, a ter a segulnte
redação.
Art 23 - IÕ ccmoetenc ia comum da União, dos Esta
dos, 01strito Federal e dos MunicíploS

VI I I . - formentar a produção agrOpe~Uár1a e o abas
tecimento alimentar

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO, Art 67 e § urnco

ATO DAS DI SPOSI COES CONSTITUClONAI S TRANSITÓRI AS
Suprimam-se o art 67 e seu parágrafo único

do ato das Olsposições const i tuc ionar-
Tr-ans t'tór-ias

EMENDA 2T0072 i-3
AUTOR PEDRO CANEDO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEICÃO

A proposta, se aprovada, perrnt t tr-a àoue l ea antes
rrrter-v tr- na d tstr-tbu tcêo e venda de produtos a l t r

merrt rc tos de forma muito ampla' E aeb-rdo que o
abas'tec imerrto alimentar e ho.je f'e t to pela mtc tat í

va pr-rvada e, suplementarmente, pelo Estado A re
dação , conforme proposta. deverá ensajar- a 1nver
são do processo V 1gente , na med,da em que dá ao Po
der Púb l rco esta cornoe-t ênc-i a , rstc é. confere-lhe
o poder de cu i dar da matér i a em toda sua extensão,
o que poderá ser altamente proaudicta l a 11Vre em
presa e á comun1dade

- PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA. 2T00726-4
AUTOR MARCOS LIMA
SUPRESSIVA

Suor unam-ae do artigo 162 o inciso H L, o
inC1SO II do § 20 e o § 30,

PARECER
Pela reJe1ção, nos termos da Emenda 2T00219-0

Ato
da
o
o

durante os trabalhos
preva 1ecendo a

mc lu tda , aí.' a

PARECER
A emenda propõe supressão re 1at i va ao art 67 do

das Disposições Ccnst1tuc10nais Trans1tór1as, que cuvda
vinculação de percentual dos recursos a que se refere
art. 215, para e l rmf nar- o analfabetismo e umver-sa l rzar
ens i no fundamenta 1

A matéria f 01 amplamente discutida
da Assemb 1é, a Nac tona1 Const 1tu irrte ,
prioridade para o ensino fundamental,
er-r-ao-r cação do ana 1fabet, sma

Pe1a reJeição.



PARECER
Consideramos mconverrterrte a medida proposta
Pela r-e.je ição da emenda
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EMENDA 2TDD727-2
AUTOR MARCDS LIMA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

dos casas, que o genltor se afaste durante alto dras , cabendo
á le1 prever as diferentes hipóteses e a duração que a licen
ça pa ter-rrrdade deve ter em cada caso.

Pelo exposto, entendemos que do mctsc XIX do art 70
deve ter supr umdo os termos "de alto dias", "mesmos" e "do
tnc f so anter-tcr , aos que preencham os r-ecu is t tos", mas não
cabe a supressão "ln totum"

Pela reje1ção

EMENDA 2T0072B-1
AUTOR. ERVIN BONKOSKI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Supr trna-ae o art 25 do Ato das ütsposrcões
Conat t tuc tonaf s e Transitórias.

PARECER
Não vemos os alegados rnconvenrerrtes , em prever o texto

constitucional a orocr-ia r-evvsãc, após cinco anos a contar
de sua promulgação Não se trata, a rlgor, de um 11prazo",
mas de uma "car-énc ta" E o df spcsrt rvo não elide a possibi
1 i dada de emenda a qua 1quer tempo

Pe 1a reJeição

Art. 30 DT Suprimlr o artlgo
EMENDA 2T00734-5

AUTOR' GEOVAH AMARANTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

soor-rma-se o § 30. do Art. 197 _ Pr-coeto
"B""

PARECER
A crescente elevação das taxas de ,Juros reais prat i cadas

pelo sistema f mance tr-o tem prejudicada sensivelmente o setor
produt 1vo da econom1a.

Não é per-t t nente , portanto, de rxar- de mencionar no texto
const t-tuo ione t a necessidade de er-rar- mecanismos tnst rtuc to
nais que permr tam superar esta grave drs tcr-ção

Pela reje1cão

PARECER
Pretende o 1lustre Autor suprimir o art 25 do Ato das

nrsccsrcees Const rtucionais Transitórias. porque ele agridi
ria o interesse público

Entendemos que a norma proposta ao 20 Turno é cabível e
deve ser mantida tal como foi redigida, razão pela qual somos
pe 1a r-eae 1 Cão da Emenda

EMENDA 2T00729-9
AUTOR ALEXANDRE PUZYNA - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI CÃO

Supr irmr- o Art 24 e seu parágrafo único do
Ato das Dj spcs tções Cons't r tuc rona í s e
Tr-arts t tor rae

EMENDA 2T00735-3
AUTOR JOSiO PAULO BI SOL - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr ima-ae o artlgo 22 das D1SPOS1ÇÕ8S
Transltórias

PARECER
O cr-occsrto da emenda em estudo é a supressão do ar-t . 22

do Ato das üi snos tcões Consbtucionais Trans1tÓrlaS
O d-i spcsrt tvo foi amplamente drscut ido e logrou aprova

ção no pr-rme ir-o turno de votação"
10 tr-adtc'iona'l no drr-erto constitucional leg,slado br-asr

le1ro a concessão de estabi 1idade aos servidores púb l i cos"
que contem de-terrmnado tempo de ser-viço püb11CO a cada vez
que ocor-r-e a promu 1gação de nova Carta Magna

Pela reJeição

PARECER
ObJetiva a Emenda supr imtr- o art. 24 do Ato das üi spost

ções const rtuctoneis Tr-enartór-f as , a f trn de evrtar- a cr t ação
de prlvilégios na Maglstrtura brasllelra

Entendemos que carece de fundamento a proposta em exame,
razão pela qual rnarures'tamo-nos pela sua reJeição

EMENDA 2T00736-1
AUTOR JDSiO PAULO BI SOL - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr ima-ee , no ar-t ico 38. lnC1SO 11. a
expressão "pr-une tt-a"

EMENDA 2T00730-2
AUTOR OTTOMAR PINTO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Oê-se ao texto do mC1SO XIV do art 86 do
ProJeto de Consf rturção (8). a seguinte redação:

"Art 86
XI V _ exercer o comando supremo das Forcas

Armadas

PARECER'
A emenda ora ana í rsada mterrta a supressão do. - termo

"pr ime rra'' do mC1SO l l , do art 38 do texto or-iundo do
or ime tr-o turno Na JUst,f,catlVa de sua proposição drz o
i tustr-e autor que a f rna l i dade é co tb tr' que o candrdato se

hab t t rte em concurso de menor compIex rdade para após, através
de mecam smos mternos , ga.lgar cargos de maror- tmpor-tánc i a.
E I ouvaveI a 1rn Cl at i va quando pretende que qua I 'iluer 1nves-
1: 1dura em cargo ou empregos púb11cos se dê após aprovação em
concurso púb11co

Pe 1a aprovação

Supr trmr' o tncrso VII do Art 3B

PARECER'
Pela rejeição O texto do cro.reto é fruto de acordo

PARECER
Pe1a aprovação nos termos do parecer oferec 1do à emenda

no 2T00481-2
EMENDA. 2T00737-0

AUTOR' JOSiO PAULO BISOL - PSDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

O tema "formas de aqu t s rção da
aposentadoria"" aparece em vár-ios dtsposrt ivos do
Pr-o.ietc de Const f turção (B). recebendo tratamentos
d7ferencladas de acordo com cada categoria
crcr i ss tonaj

Por 1sso , propomos que ha.ja apenas uma norma
bàs ica vat icía para todas as catecor ias , e que os
dlSPOSltlVOS dela d7ferenclaoos seJam suprlmldos.
A norma bás rca que sugerimos é der ivada dos
ar-t rcos 41 e 207 e deve ser mant rda no TITULO V1i i
_ DA ORDEM SOCI AL

"Art 207 10 assegurada aposentadoria. nos
termos da 'le i , calculando-se o beneficio sobre a
rnéd ra dos trinta e seis últimos salários de
corrtr-rbu rção , ccr-r ictccs monetar- ramerrte mês a mês
e comprovada a regular1dade dos reaJustes dos
sajar-ros de contr-iburcão de modo a preservar seus
valores r-ear s e obedecidas as seguintes condições:

I _ aos sessenta e c 1nco anos de 1dade, para
o homem, e aos sessenta, para a mu1her , reduzl dos
em c inco anos o t nm te de rdade para os
trabalhadores rur-a is de ambos os sexos e para os
que exerçam as at iv rdades em reglme de econorma
faml11ar, neste mclu'idos o produtor rural, o
car-rrnce u-c e o pescador artesanal,

11 _ após trinta e cinco anos de trabalho,
ao homem, S, aoos t r rrrta , à mulher, ou em tempo
tnf'er-tor , se suaertos a trabalho sob condições
espec ta i s , pre.judtc ta i s à saúce ou 1ntegr1dade
fis1ca. def trridas em lei.

I I I _ por 1nva 11dez permanente, decorrente
de acidente em ser-vice. moléstia profissional ou
doença grave, ccntarncsa ou rncur-áve l
escecrf tcadas em lei, com proventos lntegrais,

I V _ compu1sor i ament e , no case dos
servldores púb l rcos , aos setenta anos de tdade ,
com proventos proporc1onals ao tempo de serV1ÇOS,

V _ aposentadoria pr-opor-c ionaj , aos tr irrta
anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e c inco ,
a mulher

§ 10 _ Paa efe1 to de aposentador la, é
assegurada a contagem r-ec i proca do tempo de
corrtr ibu icão na admtrn s'tr-ação púb l i ca e na
a't i v i dade privada, rural e urbana, hrpotese em que
os diver-sos sistemas de pr-ev toênc i a socj at
compensar-se-ao f manceu-amerrte .. segundo cr t tér ios
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- PMDB
PARECER PELA REJEI CÃO

mc i so XIX do Art

Supr im u- o art. 22 (estab i l toade aos 5DT:
anos)

PARECER
O pr-opós i to da emenda em estudo é a supressão do art 22

do Ato das D'rspos i çõea Conet t'tuc tona te Transltórlas
O d'rsccsr r tvo f 01 amplamente drecur tdc e logrou aprova

ção no pr-tme ir-o turno de votação .
1:: t r-adtc ione l no drr-e rto cone't t tuc rona l legls1ado brasi

1e i 1""0 a concessão de estab i11 dade aos serv 1dores púb 11cos
que contem determmado tempo de ser-viço público a cada vez
que ocorre a promu 1gação de nova Carta Magna.

Pela reJeição

EMENDA 2T00732-9
AUTOR oa.rO BRAZ
SUPRESSIVA

EMENDA 2T0073 i-1
AUTOR MARLUCE PINTO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
O afastamento do trabalho sem pr-e.ju t ac do salário, por

um dra , no caso de nasc tmerrro de fl1ho, no decorrer da prl
meira semana, é drr-erto já pr-ev i s'to em 181.

Por outro lado, não nos parece necessário, na maior ia

EMENDA 2T00733-7
AUTOR GEOVAH AMARANTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO



PARECER'
Oprr-o pela reJeição, nos termos do parecer dado à Emenda

2T00737-0

contr-edrtor tos , suprimir-se-ão, também, aqueles
que, embora não confl itantes, tratem do tema
"formas de aqu í s f ção da aposentadoria" em outras
partes do texto const t tucrona t

EMENDA 2T00740-0
AUTOR ARTEN I R WERNER - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

CAPITULO II
Art 70 São dtr-ertos dos trabalhadores

Urbanos e Rura i s . além de outros que v 1sem à
melhor-ta de sua condição social

PARECER' •
Objetiva a emenda sucr trmr- o termo "vritrrter-r-upto" do

art 22 do Ato das Df spos i çõea const rtuotcna is Trans1tór1as
A supressão proposta não deve encontrar guar1da O exer-c tc to
mtrrrer-r-ucrc ê condrção basi lar impos'ta pelo leg1slador cons
titucional para aquisição da es-tab t l tdade ,

I:: pr-érmo instituído para os que demonstraram constancia
no desempenho de atividades na acrmru s'tr-acão púb l ica Pela
reje,ção
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E

- PDS
PARECER PELA REJEiÇÃO

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAISATO DAS
TRANSITORIAS

Art 22. São estéve is os atuais servidores
púb l icos C1V1S da Urrrão , dos Estados, do Distr1to
Federal e dos Mun1oíp10S, da adrmrn s'tr-ação dir-e-ta
ou autárqu i ca , Que, na data da promu 1gação da
Conat t-tu rção , contem pelo menos c inco anos de
serviço púb l ico, exceto nas fundações

Parágrafo ÚnlCO O disposto neste artigo não
se ap 1 i ca aos ocupantes de cargos, funçôes e
empregos de conf i anca ou em comi ssão , nem aos que
a lei declare de 1ivre exoneração, cujo tempo de
serviço não será computado para os f rris do "caput "
deste ar-t rço , exceto na htpótese de ser-v idor-.

I:: objetivo da presente emenda, .suornmr- a
expressão I NI NTERRUPTO

EMENDA' 2T00739-6
AUTOR ARTENI R WERNER
SUPRESSIVA

EMENDl\, 2T00738-8
AUTOR JOSÉ PAULO 8I SOL - PS06
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEiÇÃO

estabelec,dos em lei.
§ 20 _ A lei d rspor-a sobre a aposentadoria

em cargas ou empregos púb l rcos temporária
§ 30 _ O tempo de serviço público federal,

estadual ou murn c rpa l será computado mtegralmente
para os efe,tos de apostnador,a e disponibi1,dade

§ 40. _ A lei estabelecerá as categorias
pr-cf i ss rona í s que poderão obter aposentadoria em
tempo de ser-vice -mf'er-tor- ao estipulado no inciso
II ""

EstabeleC1de esta norma basvca, os demavs
dt spcs t't tvos do ProJeto de const rtutcão (B), que
tratam drf'er-errtemerrte a matéria, serão supr-trmdos ,
tais como

Art 41, inC1SO I I I, letra b l ,
Art 98, vncvso VI, expressão "aos trinta

anos de serviça u
" ,

Art 207. mcf so 111.
Art 60 das Df sposrções Tr-ans rtór-f as ,

inC1S0 V
Além da supressão dos di spos i t i vos

contraditórios. suor tmtr--ea-ãc , também, aqueles
que, embora não conf l t tarrtes , tratem do tema
"formas de aou í s rção da aposentadoria"" em outras
partes do texto constitucional

PARECER
Com o nobre propósito de reunir e um formf zar- as "formas

de aqur s ição da aposerrtador ta" que. no ProJeto, recebem tra-
tamentos dtver-s í f rcados de acordo com cada categoria pr-of ra-

s1onal, a presente emenda. tomando coma matriz o disposto no
art 207, busca deslocar para o Titulo VIII todos os disposi
tivos que cuidam do tema e propõe a supressão, em todas as
d í spos i çõea referentes à matér ra , ta is corno nas dos arts 41,
111, "b", 98, VI, da expressão "aos tr-rrrta anos de serviço",
207, 111, e 60 (Df spce tcõee Tr-ans t tór-f as)

Por fim, a procos i ção , além de de'terrmner- a supressão
dos df sposrt tvos corrtr-adrtór ros , manda que se e l tmrne , tam
bém, aqueles que, embora não conflitantes, tratem do tema
"formas de aqu t s f ção da aposerrtedor-ta", em outros pontos de
texto const rtuc rona l

Sobre subverter, ainda que com as melhores intenções, a
s i s'ternàt tca do Projeto e as normas reg1mentais, a tru c tat tva

mova quando rmpõe a supressão dos drepos i t tvos que, embora
não corrf l i tarrtes , tratem do mesmo assunto.

Pela re.ie icao

o tema "formas de aquisição da
aposerrtador ra" aparece em varias dispositivos do
Pro.ieto de const tturcao (B), recebendo tratamentos
d1ferenciados de acordo com a catecor ia
pr-of t as rona l

Por 1SSO, propomos Que ha.ja apenas uma
norma básica, válida para todas as categOr1aS, e
que os dispasi t 1vos de 1a d i f erenc i ados se.rem
sucr-tmicos A norma básica que su.jer-tmos é
derivada dos ar-t tçcs 41 e 207 e deve ser mant ida
no TITULO VI I I _ DA ORDEM SOCIAL.

"Art 207 É assegurada aposentadoria, nos
termos da lei, calculando-se o benef rc to sobre a
média dos trinta e seis últimos sa lér-ios de
corrtr tbu ição , corr-ruf dos monetar-ramerrte mês a mês
e comprovada a regu 1ar i dade dos r-eaoustes dos
sa 1ar-i os de cont r i bu 1cão de modo a preservar seus
valores reais e obedecidas as seguintes condições.

I _ aos sessenta e c 1nca anos de 1dade I para
o homem, e aos sessenta, para a mulher;

11 _ após trinta e c rnco anos de trabalho,
ao homem, e, após tr rrrta , à mulher,

111 _ por invalidez permanente, decorrente
de acidente em ser-vice. moléstia profissional ou
doença grave, contaarcsa ou incurável
espec t f tcadas em Ie i :

I V _ compu1sor i amente, no caso dos
servidores públ tcos , aos setenta anos de idade,
com proventos integrais ao tempo de servico,

V _ apoaerrtador i a cr-cccr-c ronat , após trinta
anos de trabalho, ao homem, e , após vinte e cinco,
á mulher

§ 10 _ Para E!le1to qe aposetadoria, é
assegurada a contagem reciproca do tempo de
corrtr-rbutção na administração púb l ica e na
at tv rdade privada, rural e urbana, hrpotese em que
os d i ver-sos si stemas de prev i dêno t a soc i a 1
compensar-se-ão financeiramente, segundo cr rter tcs
estabelecidos em le,

§ 20 _ A lei di spor-à sobre a acoserrtador ta
em cargos ou empregos púb 1 i COS temporár 1os.

§ 30 _ O tempo de ser-v ico púb l tco federal,
estadual ou murrrc tpa'l será computado
integralmente para os efeitos de aooserrtadoe-va e
disponibi t roace

§ 40 _ A Ie i estabelecerá as categorlas
pr-of t as rona i s que poderão obter aposentadoria com
idade ou tempo de ser-vrcc trrrer tor- aos estipulados
nos incisos I e 11 deste art,go, desde que
SUJeitas a trabalho. sob condições esoectars ,
preJud,cials a saúde ou trrtecr-rdace física.

Estabelecida esta norma bás tca ,' os demai s
cnsoos t t tvos do ProJeto de const í tuiçac (6), que
tratam d,ferentemente a matéria, serão suprimidos,
ta is como

Art 4i, mC1SO 11 I, letra b l ,
Art 9a, 1nC1S0 VI J expressão "aos trinta

anos de serviço",
Art 2.07, -r-c í so I, expressão "r-edua'ioo em

cinco anos pescador artesanal",
Art 207, mC1SO 111;
Art 60 das Disposlções Transitór1as,

Supr rma-ese do r tem IV art 39 _ t t tu lo III
_ Cap, tuto VI I. a expressão

11 exceto para promoção por mer-ecrmanto".

EMENDA 2T00743-4
AUTOR OSMIR LIMA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

SupClma-se do § 40 _ Item Iv _ art 160
capitulo I I I. a expressão

PARECER'
A emenda suprime a expressão 11 exceto para promoção

por mereC1mento", Que consta do mC1SO IV do art 39 do Pro
Jeto de Const itu1ção , Trata-se de assegurar, com a supres
são do dispositivo, a contagem do tempo de ser-v rco do ser
vidor público federal invest tco em mandato e let rvo para pro
moção por merecimento.

Optamos, porém, por manter a rnenc ionada exceção, acom
panhando a rnatér-ra aprovada no to turno de votação.

Pela reJe1ção

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

- PMDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENOA' 2T00741-6
AUTOR OSMIR LIMA
SUPRESSIVA

EMENDA' 2T00742-6
AUTOR OSMIR LIMA
SUPRESSIVA

Supr trnam-ese do art 197 _ caortulo IV, as
expressões e parágrafos

1 _ I tem I, a expressão. 11 • sendo vedada a
essas institu,çães a part,cipação em at tvrdades
não pr-evistas nesta atrtor t zaçâo"

2 _ supressão 1ntegra 1 dos parágrafo 20 e
30 _ Item VII I

PARECER:
A emenda pretende suprimir 1ntegralmente o tnc i so VI I I e

os parágrafos 20 e 30 e a expressão" . sendo vedada a es
sas met t'tutcões a part tc ipação em at tv tdades não crevrstas
nesta autor i zação" do i nc 1so I do art 197.

Acolhemos parclalmente a emenda, suprimindo a expressão
ac tma mencionada

Pe 1a aprovação pare1a 1 .

XXVIII _ Seguro contra ac rderrtes do
trabalho, a cargo do empregador sem exc lu ir- a
f ndern zação a Que este está obr-i çadc , quando
ocorrer em dolo,

Esta nova redação do mC1SO XXVI I I tem como
f tna l tdade a supressão da expressão. OU CULPA

PARECER.
Ao supr rmtr-ese do inC1S0 sob exame a expressão '''ou cul

pa", praticamente de i xa de ex ret rr punição pela ocorrência de
ac iderrte de trabalho, vez que são raros os casos em que o em
pregador 1ncorre em do 1o, ou seja, em que provoca o ac i dente
de trabalho premeditadamante

Op1namos, por 1SSO, pe 1a reJa i Cão da emenda

supressão dos dispositivosda
mciso V

Além



EMENDA 2TOD744-2
AUTOR ROBERTO JEFFERSON - PTB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprima-se a excressao "e constituem um
sistema único" do Art. 203, o Qual f1cará com
a seguinte redação

"Art. 203 - As ações e serviços públ1cos de
saúde integram uma rede regionalizada e
h i erarqu i zada • orcan i zada de acordo com as
seguintes diretrlzes: li

PARECER.
Pretende o , lustre Constituinte, com sua emenda, supri

mir do Art i50, § 40 a expressão "d,ngidas por delegados
de pol ~cia de carreira" Não acode r-azão ao autor A profis
sionalização das atividades de drr-eção é de todo desejável ,
porque estimula o aper-fe tçoarnento crof tes rona 1, gera compe
tência f",nciona1 e reforça a au'tor rdade .

Pela r-e.ie tcão
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carreirà ll

•

dirigidas por delegados de po l rcta de
EMENDA 2T00749-3

AUTOR DEL BOSCO AMARAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-unir- dc parãgrafo urnco do ar-t vço 22 do
Ato das 01sposições Cons-t r tuo iona t s tr-ans i tor tes a
expressão "ou em corrn ssêo"

PARECER
A pr'opos tção em causa pretende a modtf rcacão da redação

do parágrafo úrn co do art 22 dc Ato das D,Spcs,ções const r
tuo rona í s Transltorlas~

A proposta não melhora o texto, que f 01 oo.reto de
amplo debate quando do prlmelro turno de dr scussão e vota-
Cão No exame das diversas emendas que pretendlam modrf tcar
o df scos t t tvo , acatamos a que propós a supressão das
expressões "nem aos" porque aclarou a redação

Pela rejslção

EMENDA 2TD0750-7
AUTOR: CHAGAS RODR I GUES - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER.
Optamos por manter a redação do primeiro turno de vo

tação, entendendo que o sistema acmtrnatr-at tvo proposto no
dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de
saúde terá sua eficácia garantida, por favorecer o p lane.ja
mento e por assegurar a pronta ação, a par-t ir- da comunidade
Pela reJeição da emenda

EMENDA 2T00745-1
AUTOR' ROBERTO JEFFERSON - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se a expressão "dever do Estado" do
art 201, o qual f tcar'á com a seçuirrte redação:

"Art. 201 _ A saúde ê direito de todos e
assegurado mediante pol1ticas soc ta i s e economrcas
que v, sem à redução do r, sco de doença. "

PARECER:
t: ob.je t t vo da emenda suprimir do art. 201 a expressão

"dever do Estado". Julgando o Autor que curdar- da saúde não é
sõ funcao públ ica Ela deve ser d-vtd-oa com o c rdaoão

Entendemos que a manutenção da expressão não exc1u i o
cidadão do dever de cuidar de sua saúde e da de seus faml
1iares. O art 204 rrnpede também a estat rzacão da rnedrc ma
O que se pretende é enf'at tzar- o dever do Estado na manuten
cão da saúde do povo brasl1elro, que envo1ve cnver-sas ações,
além da asslstênc1a rnédj ca

Pela r-e.je rção ,

EMENDA' 2TD0746-9
AUTOR JOAQUIM FRANCISCO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se , lntegralmente, o parágrafo único
do artigo 111 do ProJeto de Conat rtu içãc (B)
(redação para o 20 Turno)

PARECER'
Com esta emenda o l1ustre autor pretende suprumr- o pa

rágrafo urncc do ar-t iço 11 A or tacão do Conselho da Justiça
Federal foi assunto eue mereceu cuidadosa anà'l i se e foi obje
to de aprofundadcs debates quando do pr-tma ir-c turno. Não há
como acatar a crocosrçêc Pela reJeição

EMENDA: 2TOD747-7
AUTOR DEL BOSCD AMARAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Ao art 52, inciso V, do ProJeto de
Constituição _ (B)_ 20 turno

Suprimam-se as secuirrtes palavras . e
pelo voto de dois terços de seus membras

PARECER.
Tendo optado pela supressão total do df spos-rt tvo , con-

forme o parecer que oferece à emenda n , 2t00336/6, mamreato
me pela r e.je rção da presente

EMENDA. 2T00751-5
AUTOR CHAGAS RODR I GUES - PSOB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Art 7 , - 10 , do ProJeto de Cons't í tu tção ,
(B) - 2 turno'

sucr-ima-se o - 10 , c r t.ado ,

PARECER
O cb.ret ivc da presente Ef1jSnda é suprlm,r o § 10 do 70.

do ProJe"to de Const 1tu 1 ção , que prevê que os di r-e i tos 50-
c te t.s dos trabalhadores ruralS, tals como, FGTS, remuneração

do trabalho noturna, par-t tc tpecão nos lucros da empresa,
llcença-gestante, 'l rcenca-pater-rndade e outros, serão drs-

c tp l mados em lei, que os adaptará às peou l t ar- rcíadee de sua
at iv rdade .

A pr-ev i são da necess icíaoe de a 181 or-dtnár ia v ir a d t a
c ip l mar- de'ter-rmnados benef ic tos assegurados aos trabalha
dores ruralS não representa ameaça de pr-e.ju'í zo a essa ca
tegorla Justlflca-se tal medida face às pecu l t ar i dadea pro
prras do trabalho no msro rural

Pela reJe,ção

EMENDA 2TD0752-3
AUTOR CHAGAS RODR I GUES - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Artigo 5, inciso LXXIV, do ProJem de
Conet t-tu i ção _ (B) _ 2 turno

Supr trna-rse a palavra _ "cidadão"

PARECER
Por trrter-méd io da presente emenda suor-ess iva pretende o

autor que a ação popular não seja cr tvat tva de cidadão br-asr
te ir-o , como consagrado por nosso Dlrelto

A pr-eva'laoer- o errrendtmerrto , ter-58-la que quaisquer pes
soas, tnc tus ive empresas multinaClonals, eatar iem hab t l t t adas
a valer-se do ,nst,tuto

A r-estr rcac que aqu i se faz, por outro lado, guarda coe
rência e completa o r-ac ioc into que desenvolvi Quando do exame
das emendas ao ar t 50, "caout "

Pela reJ81cão.

PARECER.
Tradicionalmente, os terrenos de mar-mha e seus acr-escr-

dos fizeram parte integrante dos bens da Umão Razões de
ordem econéimica, estratégica e de segurança nOS induzem a
opinar pela manutenção sob o mesmo oonünto •

Pela reJeição

PARECER'
A emenda pretende eupr rmtr- o § 10. do ar-t .90. das Dis-

pos í cõea Transitórias que trata da anistla aos e't tnc roos por
motivos políticos .

O § 10 determina que os efeitos financeiros da am st í a
começarão a partir da promulgação da ccnst rturcao

A supressão do § 10 pode acarretar õnus demastadamerrte
elevado para o Tesouro Nac rona l , de forma Que op mamoa pela
reje i ção da emenda.

EMENDA: 2T0074B-5
AUTOR: DEL BOSCO AMARAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlmir do Art 90. das D,Spos1ções
Const ttucronars Transltór,as o § 10' "O cnsoosto
neste artigo semente gerará eeertos f i nance ir-os a
partir da promulgação da Const f turção , Vedada a
remuneração de qualquer espécj e em caráter
r-etr-oat ivo" .

sucr-tnnr do Art 20 o Inciso VI I
terrenos de mar1nha e seus acresci dos 11

"Os EMENDA 2T00753-j
AUTOR CHAGAS RODRIGUES - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Ao art. 61 • rnc í so IV.
Supr una-ese O mc í so IV, mencronado ,

referente a "181s delegadas", e, consequentemente,
o art 70

PARECER
Pretende-se, com a emenda, a supressão do lnC1SO IV do

Art 61, sob a a l eqação de que, "por sua natureza arrt ida

mocrat ica , mormente no pr-es tdenc ia l i smo, deve ser repelido"
o mst ttuto da 1el delegada Não vemos essa tncomoat ib t t tda
de com a derrocr-ac i a , Já que a resolução do Congresso Nacio
nal que deferlr a delegação "especificará seu conteúdo e os
termos de seu exer-c í c ro" (Art 70, § 20 l . podendo, a mda , a-
vocar cLegn s lat rvo a apr-ec racão do pr-o.re'to (Art 70, §30 )-

Pela reJelção

EMENDA. 2TOD754-0
AUTOR MARCONDES GADELHA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

supr-ima-se a expressão "ou cap t t a i s" do § 3.
do er-t ico 204 do Projeto de Const i tu rção (B)

PARECER
Optamos par manter a reclaçi!io do dispaS7tlvO sob exame,

uma vez que c mesmo não veda a oar-t i C1 pação de cap 1ta i s es
trangelros na ass i stenc ta à saúde no Pais, apenas condrc to
na-a aos casos Que a Ie r determinar Pela reJeição
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EMENDA 2T00755-8

• AUTOR. FRANCISCO BENJAMIM - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00762-1
AUTOR ARNALDO MARTINS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEJÇÃO

Acrescente-se, par-a corrigir erra de técruca
legislativa, o seguinte parágrafo, que no texto
const 1 tu i rà o § 2 do art 52. renumerando-se o
atual § 2 para § 3 .

. "A moção ,será submetida a votação do
plenário após -a aud têncta , se necessária, de
Comissão Técnicas, podendo a critério destas serem
convocados titulares de cargos ou funções de
quaisquer n1veis ll

PARECER.
Sou pe 1a reje i çãc , nos termos do parecer á Emenda no

2t00336/6.

EMENDA: 2T00756-6
AUT'OR. FRANCISCO BENJAMIM - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

suor-trmr- da letra a, do mC1So LXXIII do Art
50 , a expressão de ent 1dades governamenta 1s ou de
caráter puo'l rco , f rcanrío com a eequ'rrrte redação'

LXXI I I - conceder-se-á "habeas - data" a
br-as t l e ir-o

a) para assegurar o conhecimento de
informações re 1at 1vas à sua pessoa. constantes de
registros ou bancos de dados

PARECER
A supressão proposta pe 1a emenda parte do pressuposto de

que "caráter pOblico" exctuu-va as ervt rdades que, cama o Ser
V1ÇO de Proteção ao Crédlto. arquivam 1nformações , porventu
ra danosas, sobre o Cidadão Pelo contrário, é Justamente
esta expressão, Junta à que se refere às "entidades governa
merrta t s", que garante a todos, sem excecão , a observância es
trita de seu drr-e rto de proteção e de informação

Pela reJeição

, Suprima-se- o ar-t . 37 das dt spos ições
transit6rias

PARECER
O texto do art 37 do Ato das Oiposições Constitucio-

nais Transit6rias, que a emenda tenciona abolir, f 01 objeto
ds fusão e resu ltado de acordo

Pela rejeição

EMENDA' 2T00758-2
AUTOR" FRANCISCO BENJAMJM - PFL
POR CONTRADI çÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-rme-se a letra- "CU do 1n0150 XXIX do
art 7 do Projeto de Const rtutcão.

PARECER'
Pe1a aprovação. nos termos. porém, da redação proposta

através da Emenda i 11i-3

EMENDA' 2T00759- i
AUTOR CARLOS corrx - PSDB
PARA CORR. LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00763-9
AUTOR ARNALDO MARTINS - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supr tmtr- no § 50 do art 159, a expressão
"do rótulo ou dos anóncros", ficando o referido
parágrafo, cor-r-io-ida a redação (subst r tutnco "dos "
por "nos"), com o seguinte texto

Art 159 - . ..
§ 50 - Nos produtos i ndustr1a li zados deverá

constar, além do preço f i na l , o valor dt scr-irmnado

dos tr-ibutos Que Sobre eles tnc rdrr-am

PARECER
O § 50 do art i59 do ProJeto tem o ob.íet rvo de im

plantar uma s t s'temát rca ef rcaz de controle de preços Ade-
mais, é da mais alta lmportancia, para a conscvent rzação do
consumicor , o conhec irnerrto do ónus representado pelos tribu
tos que tnc rdem sobre as mercadorias que consome e da marripu
ção de preços que ocorre na sua comere 1a 11zação

As dr f tcu l dades rrn c ta t s na uro Iarrtacão do sistema,
portanto, hão de ser suplantadas pelas vantagens, que trará
ao consum 1dar.
Pela reJelçâo

EMENDA. Acrescente-se a expressão "o
atendimento de" ao ar-t rço 186 do cro.ieto , Que

passar*oaai:~d~m~~~~1~~er~~~~;~gão de documento ou
informação de natureza comercial, por autor rdade
administrativa ou Judiclal estrangelra, a pessoa
f~sica ou Jurídica r'es rderrte ou domt c t 1rada no
Pa j s .dependerá de autor-i zação do Poder
competente ""

PARECER.
Com a final idade de sanar erro manifesto, o autor acres

centa expressão ao Art. 185 do pr-o.je to , sem a qua 1 o d 1spo
s t t tvo perde seu serrt rdo e seus efeltos

Concordamos inteiramente com o nobre autor da or-oposr-
çãc ,

Pe 1a apr-ovação;

EMENDA 2T00754-7
AUTOR ARNALDO MARTINS - PMOB
POR CONTRADiÇÃO PARECER PELA REJEiÇÃO

o mel eo I I do Art 30 tem que ser adaptado,
a f 1m de que não tenhamos cont rad 1Cão com o 1nc i so
lI! do mesmo ar-t ico e, nãSCaSos as munic'pl0s com
até duzentos m11 e le rtor-es , com o § 10 do art
79

Suqer-trnos a seçurrrte redação
Art 30_
I I _ eleição do Prefe1to e do V1Ce-Prefelto,

de acordo com o § 10 do art 79, sendo ao 11cadas
todas as regras do refer1do artigo, no caso de
rnun tc ip ros com rna i s de duzentos mt l e le i tor-es ,

PARECER

Suprima-se do parágrafo úmco do ar-t rço 20
das Disposlções gerais Transit6rias o termo
"Legalmente"

PARECER.
Pretende o 1-lustre Autor da Emenda estender o prmciplo

da reciprocidade ao transporte aéreo e terrestre
Parece-nos razoável a proposta, que acolhemos, uma vez

que as três moda1idades de i:ransporte são ordenadas dentro
dessa diretriz, através de acordos f trmados pela União.

A vista do exposto, Somos pela aprovação

PARECER:
Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprova

da pela Administração, dai só ter serrt ido o dispositivo a
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo omeo do Ato das
Disposições Cons't t tuctona ts Tr-ans t tór-tas - se exc lutda a pa
lavra "legalmente" (as situações pac i f t oas estao atendidas
pelo ar-t , 38 do Projeto de Constuição)

Pe 1a aprovação

EMENDA: 2T00761-2
AUTOR: GJLSON MACHADO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art. i84, § to.
sucr-tmir- no texto do parágrafo 10 a palavra

"mar-t-ttmc". ficando o novo texto assim redlgido

T Ar~.- ~840rd~n~~~0di~g~r\~~~~~ortes aéreo,
mar't1mo e terrestre,

I I _ a pr-edonrmãnc ra dos armadores nacionais
e navios de bande ir-a e registros bras i Jeiros e do
pajs exportador ou trnpor-tador-.

I I J _ o transporte de granéis,
I V _ a util i zação de embarcações de pesca e

outras.
§ 10 A or-denação do transporte

internacional CUmprirá os acordos f rrmados pela
Unil>o, atendido o prinCipio de reciprocidade

PARECER.
Pretende o t lustr-e Autor alterar a flexão do verbo

"ut r t tzar-" do § 10 do art 234 do ProJeto, passando-o do
presente do tndrcat ivo para o oer-t ic to io , como estava redi
gldo no Projeto (A) de Const t tu ição , para evitar que, na sua
ao 11cação, 1he se.ra dada 1nterpretação estát i ca.

Suprimlr do parágrafo único do Art 80, a
expressão "ou o Vlce-Presldente, salvo mot ivc de
força maror-", ficando a seourrrte redação

Art 80_
?arãgrafo urrico _ Se, decor-r-rocs dez ch ae da

data f t xada para a posse, o Presidente não tiver
assumico o cargo, este será declarado vago.

EMENDA 2T00765-5
AUTOR ARNALDO MARTlNS - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00757-1
AUTOR FABIO FELDMANN - PSDB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Dé-se ao § io do ar-r ice 234 a seguinte
redação

"São terras t r-adtc tona lmerrte ocupadas pelos
mdics as Por eles habr t adas em caráter
permanente, as ut, 1izadas para suas at tv idades
produtivas, as lmprescindiveis a preservação dos
recursos amtnerrta i s necessár ios ao seu bem estar e
as neceesar vas a sua reprodução fislca e cultural,
segundo seus usos, costumes e tr-ad rções"

PARECER
A redação do paragrafo ún 1co do art 1go ao encontra-se

condizente com a boa doutr-ma e técnlca leg1Slatlva
Pela reJelção

o autor sugere, atr-avés de emenda de contradição,
rmpr-trm r- nova redação ao tnc iso I I do art 30, que trata da
e l e i ção do Pr-ef'e i to e do Vlce-Prefe1to

A propósito de sanar corrtr-adrcac entre os tnc rsos 11
e 111 do art 30, o autor rnoõ t f í ca a redação do item lI, o
que co 1i de com as normas reg 1menta 1s

• Pela reJeição

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA', 2T00760-4
AUTOR' CARLOS COTTA
SUPRESSIVA



78 Entendemos, de acordo com os argumentos expendidos pelo
proponente, que a Emenda merece aprovação

EMENDA 2.TD076B-0
AUTDR FABI O FELDMANN - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAçAO

Suprima-se do Artigo 20 mC1SO X a expr-easão
lide rrrter-ease c terrt i f rco ou turistico"

PARECER
Ace1hemos a emenda. tendo em Vl sta os argumentos con

vincentes expendidos pelo seu ilustre autor, P01S o ob.re
t ivo pr tmac ta l do dispoS,tlVO ê deixar sob a tutela da
Urn ão todo o nosso pa'tr tmõruo espeleológlCO

Pe1a apr-ovação

à Advocac i a da União, a defesa dos respect1voS interesses
f tear tem sem ter um órgão para promovê-la

Somos, pe 1as precedentes razões, centrár ios à aprovação
da Emenda

EMENDA' 2.T00774-4
AUTOR MAURO BENEV IDES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

No ar-t rço 30, mc tso IlI, suor-una-se a
expressão.

" tr-mta e

PARECER:
Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer ofere

c 1do à Emenda no 2TOD003-1

DI SPOSI ÇOES No ar-t icc 47, do Ato das D1Sposlções
Constitucionais Transitórias, suor-una-se a palavra
"perenes" .

EMENDA 2T00775-2.
AUTOR. MAURO BENEVIDES - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

ATO DAS
TRANS ITÚRIAS

suor-una-se o ar-t rço i7

EMENDA 2T00769-B
AUTOR FABIO FELDMANN - PSOB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

CONSTlTUClONAI S

PARECER
A emenda pretende suor-imtr o art 17 das 01sposições

Tr-ane t-tór-i as O art 17 extingue o Ter-r t-tór-ro de Fernanda de
Noronha e o reincorpora ao- Estado de Pernambuco.

Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, so
mos ce 1a apr-ovação da emenda

Pe1a aprovação

PARECER
A emenda pretende supr-trmr o § to do art 90 das D1S

POS1ÇõeS Trans,tórlas que trata da am st ta aos atmgldos por
mot rvos pc'í t't rccs .

O § lo. deter-mllla que os efeltos fli1anC81ros da arnst ta
começarão a par-t ir- da promulgação da Conat t tu ição

• A suor-essão do § 10. pode acarretar ónus demas iadamerrte
elevado para o Tesouro Nacional, de forma que oo inamos pela
reJe 1ção da emenda

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TD0770-1
AUTOR AUREO MELLO
SUPRESSIVA

Suprima-se o § 10.
OTspos i çõee Trans 1 tór 1 as
Constitulcilo, r-elat rvo ao
drscut rco no 20 Turno

do Art 90
do Pr-o.je to
10. Turno, a

das
de

ser

PARECER
A emenda tem por finalidade suprimir a palavra "perenes"

do art 47 do Ato das 01Sposlções Const t fuc tona t s Transitó
rias, porque entende o Autor que na Região Nordeste predomi
nam os r-ios que não são perenes Entendemos que a e l rrmnação
pr-e'tendrca pelo proponente ampl,ará a poes tb í l tdade de apro
veitamento de todos os rios das regiões de baixa renda, su
jeitas a secas periódicas, no prazo est rcutaoc no art. 47, o
que melhor atenderá ao fim proposto

Diante do exposto, somos pela aprovação

EMENDA: 2T00776-j
AUTOR MAURO BENEV IDES - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

No artigo 71, Ato des D1Sposlções
Const rtuc ionais Transitórias, suprima-se " in fine"
a palavra "nova"

PARECER
Concordamos com a supressão proposta A pa 1avra nova

é totalmente despjclenda no d,sposit1Vo
Pe 1a apr-ovação

EMENDA. 2TOD772-B
AUTOR MUSSA OEMES
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00777-9
AUTOR AI RTON SANDOVAL - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI ÇÃO

Supr trna'<se do § 40., "in f i ne"; do ar-t rço 41
do Projeto de Constltulçao (B), a expr-aesão "na
forma da 'le t "

Suprlmlr do § 10 do Art. 46 do Pr-o.je'to de
const t'turcão (B), a expr-eesão "Ou rna rs de
setenta" .

Emenda supress i va do art i go 137 e seus
parágrafos, da Seção lI, do Capitulo IV, do T'i tu Io
IV

Supr trna-tse o ar-t rço 137 e seus parágrafos

PARECER
Ademais desta Emenda - que pretende suor-rmtr a expressão

"na forma da lel" na parte f rria l do § 40. do ar-t rço 41 do
Projeto de const rtu icao (B) -, ex rs'tem duas outras, dos Cons
t-rtu irrtes M1ro Teixeira e Paulo Macarini, visando ao mesmo
ob.jet t vo

A argumentação de seus autores é substant i va, mas não
conta com o nosso endosso Entendemos que a harmonização dos
proventos do aposentado com a remuneração do servidor públ iCO
em atividade, inclusive Quanto à transformação do cargo em
Que se deu a aposentadoria, é matéria murto abrangente, e de-
ve contar com um necessar-rc discipl inamento a nivel de lei
or-drnér-ra Os pr tnc tp ios báSiCOS - dos quars não se poderá
viar o legislador ordinária - por Si só não são suf rc terrtes
para conter todos os seus envo lv imerrtos e implicações, de ma
neira a permltlr a sua apl icabil rdade nas situações pecul1a
res que, certamente, serão criados

PARECER
Pr-ccõe-ee , com a presente Emenda, a supressão do er-t

137, que trata da Advocac ta Geral da Umi!o
Alega o nobre Autor da Emenda, em pr-o1 da respect i va i

ruc iat iva. a desnecessidade de tal órgão cujas atr-iburções .ra
são hoje exercidas "com proficiência por outros órgãos", em
que se -mc Iu t o Minisíerio Pública

Foi ,Justamente para desatrelar o MÜ1lstério Púb'l rco da
vinculação furtc rona l com qualquer Poder, notoriamente o
Execut ivo , entregando a representação Julj,c,al da Urrião e dos
Estados aos respectivos ser-vrccs ,Juridlcos, que se mat t tu r a
Advccac ia Geral da União e se de'termtna que as
correspondentes atr tburções suas, nos Estados e no Distrito
Federa1, sejam exare i tadas pe1as respect 1vas Procurador i as

Com a cr-iação desse Orgão, pode, então, o MlnlstérlD
Púo l rco exercitar mais desenvoltamente sua nobre missão de
flsca) do cumprlmento de lei no ma,s amplo sentldo, tendo em
Vista, notadamente, as interesses gerais da coletividade

Re1eva not ar Que, como não se prcoõe , ao 1ado da
supressão em causa, o retorno das competênc ias Que passar 1 am

suor-imtr- o parágrafo 10 do Artigo 50 do
ProJeto de Cons't rtu ição (B)

- PFL

1 imitadoras do
Federaçao so-

fundamento que
1306-0.

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER PELA REJEI ÇÃO

- PSDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00779-5
AUTOR' OSCAR CORRIõA
SUPRESSIVA

OiSpos,tivo a suprimir: Df spcs tções
Tr-ans rtór tas _ Art 49 e seus parágrafos 10 e
20 Concede quatro anos para a naciona 1t zação e
privilegia certas mineradoras, isentando-as

Emenda de Corrtr-ad tção
a Art t8, § 30 passa a ter a Segu,nte

redação "Os Estados podem incorporar-se entre Si,
subdlvldlr-se OU desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórl0s

EMENDA 2T00778-7
AUTOR' BETH AZI ZE
SUPRESSIVA

EMENDA 2T007BO-9
AUTOR' OSCAR CORRIõA
POR CONTRADI ÇÃO

PARECER
Pe 1a aprovação, nos termos do parecer à Emenda no

2.t00443-5

PARECER
Tem por ob.jet i vo a Emenda supressões

número maximc de Deputados por unidade da
mos pe 1areJe1Cão da Emenda, sob o mesmo
nos levou a propor a re.ie icãc da Emenda No

PARECER'
Propõe a i lustre Autora a supressão do art 49 do Ato

das DispasiCOes Constitucionais Transitórias por d i accr-dar
do prazo dado às empresas para se adaptarem ao disposto no
art. 183

Entendemos que a medida é Justa e deve ser mantioa inte-
gralmente no texto para que as empresas tenham prazo sufi-
ciente para a adaptação exigida no art. 49.

Somos, POiS, pela rejeição

- PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2TD0773-6
AUTOR' HJ:Ll O DUQUE
SUPRESSIVA



Suprima-se do § 40 do artigo i31 os termos'
lia da graduação das praças"

PARECER'
A emenda resulta aditiva. porquanto rrrtr-oríuz procedrmerrto

na sistemática de criação de novas unroades da Federação, que
exige o pronunciamento das Assembléias Legislativas

De acordo com o texto aprovado, a formação de novos Esta
dos é fe,ta mediante consulta pleb,scitárla e Lei complemen
tar aprovada pelo Congresso Nac rona l

Isto posto, opinamos pela r-eoe icão da Emenda

PARECER
A providência colimada tem a Justificá-la o propó-

sito marnfes'to de restabelecer o principlo da 1soncO'118 en
tre as praças integrantes das Forças Armadas e aquelas que
compõem as Forças Aux t 1 , ares. não sendo conceb í ve 1 que estas
gozem de garantlas que às outras não são reconhecidas, Qual
seja a garantia Judicial da graduação Não se pode, também,
negar, por sua força de convencirnerrto , a invocação de que
a Admrrn s'tr-ação das corporações mi 1itares não pode orescm
drr , a bem da hierarquia e da disciplina, de r-e lat rva autono
mia dlsclpllnar, dentro dos repectivos Regulamentos, para
dec td ir- e resolver questões dessa natureza, no tocante às
praças, sem a imperiosa necesardade de recorrerem às via.s
judiciais

Pe 1a aprovação

Federa, s , medi ante a aprovação
dH'etamente trrter-essadas , através
OUV 1 das as respect i vas Assemb1é 1as
o Congresso Nacional, medrarrte lei
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e as
e

da

Artigo 241 o termo atua is
expressões" .sobre a folha de salários
" existentes á data da promulgação
Const,tuição"

PARECER
Pela reje1ção da emenda, em razão do parecer favorável a

emendas oferecidas a esse mesmo di soosrt tvo, as quais pro
põem a supressão da expressão lide caovta l nacional"

EMENDA: 2T00786-8
AUTOR OSMUNDO REBOUÇAS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o § 20 do art 177

EMENDA 2T00787-6
AUTOR JOSÊ uLISSES DE OLI VEIRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
O texto do art 241 do Projeto não dá margem a i nterpre

tações ambiguas, nem pretende tnat t turr- "reserva de mercado"
em favor do SESI, SENAI, SESC, SENAC e SENAR (criado pelo
art 69 das Df spoe i çõas Transitarias) Em verdade, o Que o
texto almeja é sustar o surgimento rndf scr-tmtnado de outras
entidades s imt lares, com o f rto de evitar uma verdadeira so
brecarga na folha de salár roa.

Pela reje,ção

EMENDA 2T00788-4
AUTOR JOSÊ uLISSES DE OLI VEI RA - PMD8
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 241 _ Adote-se a segu irrte redação
"Art 241 _ Ficam ressalvadas do ch scosto no

art 200 as atuais corrtr-ibu tções compu t sór-j as dos
empregadores sobre a folha de salários, destinadas
às errt idades pr rvadas de ser-v-ice socra l e de
formação pr-of r as rona l v inculadas ao s i stema
s indtcat "

das popu 1ações
de p l eb i sc t to ,
Legls1atlvas, e
comp1ementar 11

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TOD782-5
AUTOR, OSCAR CORRÊA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00781-7
AUTOR OSCAR CORRÊA
SUPRESSIVA

Emenda Supress i va
Djspcs i t rvo emendado Art 111, I, g
Supr rma-ae a letra "c" do rncf so I do art.

111

PARECER
A emenda mtenta a supressão da al inea "g" do mcf sc I do

art 111 do or-o.reto B
Ass 1ste razão ao nobre autor
Pe 1a aprovação

PARECER
O texto do art _ 241 do Pr-o.je to não da margem a i nterpre

tações ambiguas, nem pretende ms't rtuu- "reserva de mercado"
em favor do SESI, SENAI, SESC, SENAC e SENAR (er-rado pelo
art 69 das D,spos,ções Tr-ans i tór tas ) Em verdade, o que o
texto a lmeoa é sustar o sur-c rmerrtc lndiscrlmlnado de outras
ent rdaríee s rrru l ar-as , com o f i to de evi ter uma ver-oade rr-a so-
brecarga na folha de sa'lér tos

Pela reJelção

suor ima-se o art 38, mc i so V _ o termo
"preferencia lmente"

EMENDA 2TD0783-3
AUTOR OSMUNDO REBOUÇAS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00789-2
AUTOR MAR 10 MAI A
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rma-ee o art 17 do Ato das ürscos icões
Tr-ans-rtór tas

PARECER
A emenda pretende suor imtr- o art 17 das D1Sposlções

Tr-ans i tór tas O art 17 ext mçue o Terr,tórjo de Fernando de
Noronha e o r-e 1ncorpora ao Estado de Pernambuco.

Nos termos da Just 1f i cat i va apresentada pe1o autor, so
mos pe 1a aprovação da emenda

Pe1a aprovação.

PARECER'
A emenda pretende supr trm r- a palavra "preferenclalmente"

tnscr-i ta no rnc í eo V do art 38 O d t spos t t tvo trata do
preenchimento de cargos em cormasão e funções de conf rança
"pr-ef'er-enc ra Irnerrte " por ocupantes de cargos de carreira.

Ju 1gamos, porém, que o texto deve permanecer ta1 como
aprovado no 10 turno de votação para que a aomm atr-acão pú-'
b l rca d i sponha de alguma f' l ex tb t l idade de oper-ação

Pela reje,ção,

Supr-tma-ae o art 141 e toda matér-ia
decorrente _ Estado de defesa

EMENDA 2T00784-1
AUTOR OSMUNDO REBOUÇAS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00790-6
AUTOR' MAR10 MAI A
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-una-tse o § 30 do art 197

PARECER
A crescente e 1evação das taxas de Juros rea 1 s prat i cadas

pelo s-i s t ema f inance tr-o tem preJUdlcado sensivelmente o setor
produtivo da economia

Não é per-t merrte , portanto, deixar de mencionar no texto
const rtuc tone l a necessidade de criar mecanismos rnst rtucio
nais que permt tam superar esta grave distorção.

Pela rejelção

EMENDA 2T00785-0
AUTOR OSMUNDO REBOUÇAS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-una-se o , tem XIX do art ,70

PARECER
Pretende a emenda em aná 1i se a supressão do art 141, e

de tudo mai s que lhe d,ga respeito, ou seja, tudo que se re
f ir-a ao estado de defesa Alega o autor que a autoridade
ccnst rtutda tende a fazer uso lndiscriminado do poder que lhe
conreru- o texto ccnst rtuc tcna t

Não concordamos com as preocupações do nobre Cons't t-turri
te As condições para decretação do estado de defesa estão
cercadas de cu idados tendentes a evitar o ar-b t tr-rc para de
cretar o estado de defesa o Presidente da Repúbl ica terá de
ouvrr- o Conselho de Defesa Nac rona l O ato estará suje i to á
audtenc ia e aprovação do Congresso Nac rona l que será convoca
do se es't tver em recesso Há 1imitações rígldas quanto á área
de abrangência do estado excepc iona l , sua duração e submissão
aos 1tmrtes e termos da te i A par de tudo, o estado de defe
sa cessara se o Congresso Nac rona l reJeitar o decreto insti
tuidor

Pela reJeição da proposta

Supr trna-ae o ar t tço 17' das D1Sposlções
Tr-ens i tór tas

PARECER
A emenda pretende suor tmrr- o art 17 das D'tspcs i cõee

Transltórias O art 17 ex't mcue o Ter-r-r-tór-io de Fernando de
Noronha e o r-erncoroor-a ao Estado de Pernambuco.

PARECER
O afastamento do trabalho sem prejuízo do aa l àr-j o , por

um dia, no caso de nasc imento de f, lho, no decorrer da pr i
meira semana, é drr-erto já previsto em l e i

Par outro 1ado , não nos parece necessár i o , na ma1or i a
dos casos, que o genltor se afaste durante o i to dras , cabendo
á l e i prever as drf'er-entes hrpóteses e a duração que a t i cen
ca patermdade deve ter em cada caso.

Pelo exposto, entendemos que do lnC'SO XIX do art 70
deve ter suor irmdo os termos "de 01tO d18S", "mesmos" e "do
inC1SO arrter tor , aos que preencham os r-ecu r s t-tos", mas não
cabe a supressão "i n totum"

Pela r'e.je tçãc

EMENDA: 2T00791-4
AUTOR MAR 10 MAI A
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA APROVAÇÃO



Nos termos da just1flCatlVa apresentada pelo autor,
mos pe 1a aprovação da emenda.

Pe1a aprovação
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EMENDA 2TD0792-2
AUTOR MÁRlO MAIA
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEIÇÃO

so- cumprir o art 120, caput , relativamente às causas trabalhis
tas em que o Poder Púb1 i co seaa parte

Entendemos que nao merece acolhida a proposta em exame.
uma vez que o referido § 10 di sc rp l ina uma s t tuação orcvrse

r ia , destinada a facllitar a trnpl arrtação de transferência de
Julgamento de ações da competénoia da JustlÇa Federal para
outro ramo do Judlclárlo

Pela reje,ção

sucr ima-se o art. 190_ da Reforma Agrér1a

suor-una-se lntegralmente o § 30 do art 27

supr imtr- do § 10 do ar-r 182, a expressão
"por- trr-ae r f e u-os ou empresa br-ae t leu-a de cap rt a l

nac icne t "

PARECER
As pequenas e medras propriedades r-ur-a i s são as r'esporr

sáve ts pela produção da quase tota 11dade dos a l rmerrtos bé
sicas para o consumo interno, alem de empregar s icruf tcat tvo
contingente de mão-de-obra

Estes motivos já são sur ic ierrtes para justificar a rnc tu-
são no texto Conat t tuc tona l de dtspos t t tvo que deterrmne a
i nexpr-opr-vab i 1idade da pequena e medra pr-opr-tedade rural

Pela rejeição

PARECER
" Segundo o art. 182, § 10 , do ProJeto de Const rtuiçãc B,
a pasqu i aa e a lavra de· recursos mtner-a is e o aor-ove rta-

menta doa po'tenc tars a que se refere o "caput " deste ar-t rço

somente poderão ser efetuados mediante auror rzacãc ou conces
são da urnao , no mter-esse nac iona l , por bras i te iros ou
empresa brasileira de cap r t a l nac tona l , na forma da Ie t , que
regulará as condrções especif1cas quando estas at iv idades Se
desenvolverem em f'a txa de fr-onte tr'a ou terras indigenas"

A emenda propõe que se suor-orna do d t spos í t tvo a expres
são "de capital nac tona I"

Entendemos que o teor do art. 177 e o 1nteresse nacrona1
recomendam a marurtenção da expressão foca 1i zaca.

Pe1a r-e.ie 1ção da Emenda

- PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA' 2T0079B-1
AUTOR PAULO !'lAMOS
SUPRESSIVA

SeJa suor-írmdo o "'0'50 I do Parágrafo Bo. do
Artlg0 14 e, por via de conseouenc í a , a expressão
"se contar mais de dez anos de ser-vice". constante
do mc i so lI, dos mesmos par-ágrafo e artlgo.

PARECER
Pretende o autor suprimir o tnc rso I do § Bo do Art i4

e a expressão "Se contar mais de dez anos de serviço", do in
CiSO I I do mesmo parágrafo

A redação dos refer 1dos d 1spcs i t i vos deve ser mant i da por
ser ma t s coerente COm os casos de tne Ieç tb t I idade estabeleci-
dos no art. 14

Pela reJeição

EMENDA 2T00800-7
AUTOR PAULO RAMOS
SUPRESSIVA

Se.ja suor umda a expressão "a execução deu,
constante do paragrafo' 50 , do artigo 150, no que
~~11~:~:~e à dest 1nação dos Corpos de B~e i ros

se.ia supr tm'tco o paráqr-af'o 20., do Artigo
148

PARECER
As garantlas conat t'tuc tona í s invocadas por fundamento

da ext i r-pação do § 20 do art i4B não devem ter a extensão
absoluta que se pretende em relação às sanções d i ac tp l mar-ea
impostas a mi t r tar-ea.

J:: QUe, no rneio castrense, o or-mcjp io "pró-discipli-
na" se reveste de car-áter essencra l e inarr-edàve l , porquan-
to afeta o dúpJ lce plJar sobre QUe se estela toda a orQam
zação rrn 1 t tar-

Ass 1m, quando se veda a concessão de"habeas-corpus"
em favor dos purn dos d-i sc-ip l mar-merrte , o que se objetlva é
o rnért to da penal,dade, que fica exc luroo de apreciação Ju-
dtc í a l para esse efeito.

Claro que os requlsltos forma i s , ccmoeténc ia e legali-
dade ccrrtmuar-ãc paas tve i s de exame pelo Judiciárlo, consoan
te a eco rosa Jurlsprudénc1a. lembrada pelo pr-ópr-io Autor da
Emenda

Pela ReJe,ção

EMENDA 2T00799-0
AUTOR PAULO RAMOS
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00794-9
AUTOR LUIZ SOYER
SUPRESSIVA

EMENDA' 2T00793-i
AUTOR' LUIZ SOYER
SUPRESSIVA

PARECER
A supressão do § 30 do art 27 ob.jet rva tranfen r a

d,sc,pllna da matér,a para o const rtumte estadual, de for-
ma a v rab í ! í zar- a atr-tbutcão às Assemblélas LeglSlativas de
prerrogat i vas i dêrrt ..cas àoue 1as corrser- i das expressamente às
duas Casas do Congresso Naci ona 1

Sucede Que o precelto em tela não retlra das Assembls1as
a oompetênc,a para a rmc iat tva de proJetos de l e t que dis
ponham sobre crlação de cargos de seus serviços admlnls -
tratlYOS e f t xação dos ntve i s de remuneração Ele e imotesmen-

te resguarda a competênCia das Assemb7éfas para dfspor sobre
questões de economra rrrter-na 1 sem restrlções ou 1nterferênc1a
de outro Poder

Os níveis max tmos de remuneração de seus ser-vidores, S1-
mt larmerrte ao que ocor-r-e a rn ve t federal, dever-ão obedecer-
aos parãmetros do art 30, XI

Isto posto, somos pela reJeição da emenda

EMENDA 2T00795-7
AUTOR. LUIZ SOYER
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pe 1a r'e.re 1ÇaD , nos t ermos do parecer à emenda número

2T00109-6

Supr1mir do Art. 70, inC1SO XVI, as
excr-eesões "no mtrnmo" e "em c incuerrta por cento"

Suprima-se do lnC150 XVIII, do art 70 -a
expressão "com duração de cento e v irrte dias".

PARECER
Pela reJe,ção nos termos do parecrer é emenda no 2t00553

-9

PARECER.
O objetivo do autor da Emenda é ev rtar a remuneração das

horas extraordinárias de trabalho em valor super ror , no míni
mo, a 50% ao da hora norma 1

Pe loque pudemos depreender das d t scussões travadas na
Assembléia Nac rcna l Const 1 tu inte , sobre a questão. parece ha
ver o credomtruo da idê1a, segundo a qual, a remuneração ex
traordinár1a, nos termos propostos no Prcoeto. a Iérn de fazer
Just,ça a quem trabalha fora do horário normal. deverá atuar
como fator de inlblcão a adoção de ta is expedientes. cons itía
rados extremamente nOC1VQS aos empregados, e abr ir- novos tur
nos norma i s de trabalho, promovendo, com isso, maror- apro
veitamento da mão-de-obra ex taterrte no País.

Pela r8J6lçâo

Suprlmam-se do r t em XXIX do art 50 do
ProJeto de Const1tuição a expressão" e às
respectlvas representaçees s1ndlcals e
assoclativas"

EMENDA 2TOOB02-3
AUTOR ALFREDO CAMPOS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pretende o autor. com as supressàes propoertas , afastar o

rigorlSInO com Que o texto trata Os cr-imes arrC)lados nos tnor
sos XLIII, XLIV e XLV do art 50.

Entendo que o PJ"'DJeto oferece tratamento adequado à maté-
r i a , aliás, mot rvador-a de aprofundadas d rscuasões no trans-
correr dos trabalhos desta Assemblé1a

Man1festo-me pela reJeição da emenda

EMENDA 2TOOBO 1-5
AUTOR ALFRE,pO CAMPOS - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprimam-se dos mc í sc XLII! e XLV, do art
50, as expressões ti lnaflanCável e
uncr-escr rt tve l . ti s, do rncf so XLIV, do mesmo
artigo, as expressões . f naf t ancàve'i s e
ir'1suscetlvelS de graça ou anistia "- PMDB

PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00796-5
AUTOR LUIZ SOYER
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00797-3
AUTOR ROBERTO JEFFERSON - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnma-se o 10 do art 3i do Ato das
Dispaslçôes Constltuclonals Transltórlas

PARECER
É objetivO da Emenda supr,m1r o § 10 do art 3i do

Ato das Dlspaslçàes Const1tucl0nals Trans,.fórias. para fazer

PARECER'
Tem a emenda o obJetlvo de, com a supressão sugerida, lmpedlr
que a flsca11zaçao do aprOv81tamento econórmco de obras seJa
exercleta pelas assoclacões e slndlcatos a que. pertençam seus
cr 1acores ou 1ntêrpretes
Mamfesto-me pela reJe1ção da proposta, por entender que os
cr-Iadores. especlalmente os de poucas posses, restarlam des
pro"tegldos na falna de zelar por suas crlações. o que, não
r.aro, So é alcançado por intermedlo das entidades associati
vas ou sindicals a que fl 1iados



PARECER
2TOO 1~~~~3acrovacao. nos termos do parecer á emenda no.

EMENDA 2T00806-6
AUTOR Ct:SAR CALS NETO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA. 2T00807-4
AUTOR NOEL DE CARVALHO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 3D, inciso VI (supressiva em parte)
VI _ rnv-ro tab-t 'l t dade dos vereadores por suas

op rrrtões , palavras e votos no exercíC10 do
mandato,

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2T00810-4
AUTOR LUIZ MARQUES
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00809- i
AUTOR LUI Z MARQUES
POR ERRO

PARECER
Data verna , di scor-damos da suçes'tãc do , lustre Autor da

Emenda de que a redação do vencido não corresponde ao texto
aprovado em ro turno

Ora, o caput do art rço 42 (cítsposrcãc permanente) se a-
grega ao disposto no artigo 22 do Ato das üi soos tcões Consti
tuc ronars Transitõr1as (di soos tcões tr-ans t tór-ras} para carac
terizar o que se.ra "ser-vidor- estável". Em nosso entendimento,
os parágrafos 10 , 20 e 30 do ar-t roc 42 se ap l tcam aos ser
vidores não abrangidos pelo seu caput , mas estáveis no con
ce t to do artigo 22 do ADCT

murrlc tpa'l assim def trrl-r lo , cond'rção que, ao nosso ver, afasta
qualquer .poss tb t l idade de df scr-trrnnacão , tendo em vista sem
pre o cumprimento da função soc ta l da pr-opr redade ,

Nosso voto, por 1550, é pela reJelçào da emenda

sucr tmu- o ar-t ,go XVII das Disposições
Tr-ansrtór ias

DispositlVO emendado Titulo I I I, Capitulo
VII, Seção lI, Art 42, §§ io ,20 e 30

Identifique-se o § 10 e o § 20 do Art 42
do Pr'o.jeto de Const itu rção (B), como Art 43 e
Paragrafo Único deste artigo, respectivamente, na
forma aba i xo , rderrt tf tcando-ee o § 30 do Art 42
como seu Parágrafo On 1co

"Art 43 _ O ser-v i dor- púb l i co estável só
perdera o cargo em vir-tude de sentença jud,cial ou
mediarrte processo administratlVo em que lhe se.ia
assegurada amp1a defasa

Parágrafo úmco _ Inval idada por sentença
Judlclal a derm ssão do ser-vidor- estável, será ele
re1ntegrado, e o eventual ocupante da vaga
r-econcuz ido ao cargo de origem, sem d t r-e t-to a
indenização, apr-overtado em outro cargo ou posto
em d i epon tb t 1idade"

D,spos,tivo Emendado Titulo VII, Capitulo
lI, Art 187, § 40

Supr tma-ae da redação do § 40 do Art 187 do
Projeto de const i tu rção (B) a expressão
"subut i l tzado ou"

EMENDA 2T00814-7
AUTOR. IVO CERSOS IMO
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00812-1
AUTOR MANSUETO DE LAVOR - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIOADE

Supr-una-ae o f nc t so IV do parágrafo 30 do
ar-t ico 53 do Ato das D1Sposlções const i tuc ronats
Transit6rias do Pr-o.je'to de Conet i tu tção ""8"'\

PARECER.
A emenda proposta tem como escopo .suprimir parte do

dlSPOSlt1VO do ProJeto que i serrta os micr-o e pequenos empre-
sários (no periodo de 28/02/86 a 28/02/87) e os minis, pe-
quenos e méd tos produtores r-ur-ais (no per-rodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção monetária sobre débitos
decorrentes de ernor-éat tmo conced idos por bancos e mst rtut>
ções f 1nanes iras

Em vir-tude de nosso aco lrnmerrto á Emenda 2T00638-1, que
supr-ime o art 53, por Justiça e conveméncia, a medrda sob
exame f ica prejudlCada.

Pela pr-e.judrc í a l idade

PARECER.
A não ut 111 zação , subut 111zação ou retenção como reserva

de valor de areas urbanas edrf rcave is são caracterizadas como
uso ant 1 - soe i a1 da propr 1edade

Compete ao poder púb'l rco muruc rpa l cc ib ir- este abuso, a
través da ut i 'l t zação de mstr-cmerrtos ef icazes que vão desde
o parcelamento ou ed rf rcação compu l sór i a , trnposto progres
S1VO, até a penalização da desapropr ração com o pagamento da
mdentzacão em titulos da dtvrda púb l ica

Pela rejeição

Canst 1tuc i ona 1 s

parágrafo umcc , suprima-se a

D,sposições

29,

das

até a promulgação da constituição.
A redação passará a ser a seguinte
"Parágrafo único Os decretos-leis que não

t 1verem s 1do aprec i ados pe 1o Congresso Nac lona 1
serão cons rder-adcs reJeitados, r-espe t tados os atos
praticados em sua v t çênc ra "

Ato
Transi tór i as

No art
expre~são

EMENDA. 2T00804-0
AUTOR. ALFREDO CAMPÓS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr trna-ese do § 10. do arto 60, do ProJeto de
Constituição, a expressão" ou dos blocos
parlamentares

PARECER'
A proposta é de supressão par-c ta l do art 29 do Ato das

Disposlcões Constitucl0nais Trans1tõrlas Uma vez que temos
opinado pela supressão total, nos termos da Emenda 2T00639-0,
manifestamo-nos pela prejudlCialidade desta

EMENDA: 2T00803-1
AUTOR: ALFREDD CAMPOS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

sucr-rma-se o lnC1SO XXVI. do art 50, do
Projeto de Cons't t tu tcêo

PARECER:
Pe 1a r'e.re 1Cão. tendo em v, sta os termos do parecer ofe

recido á Emenda no 2T01054/1

EMENDA; 2T00805-8
AUTOR; Ct:SAR CALS NETO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supril)1a-se do § 20 do art 25 do Prooeto de
Constituição a expressão lia empresa estatal, com
exclusividade de distribuição"

PARECER
Consoante o art 183, a pesquisa, a lavra, a rmcor-tacão , a

exportação e o transporte por meio de conduta de gás const i
tusm monopó l la da Urnão Seguindo a mesma diretriz, o art
25. em seu parágrafo 2 - que a emenda intenta. de forma su
nr-ess iva, mod1flcar - defere aos Estados a exploração direta.
ou medrarrte concessão a empresa estatal, com exc Iusrv rdade de
dtstr-tbutcao os serviços locais de gás canal izado. (A expres
são "gás canal izado" entendida CQIT10 o s i srema local de. d i a
tr-tburcão do produto através de cana l rzação 1igada a cada e
difício ou resldência, como ocorre hoje nas o icades do Rl0 de
Janeiro e São Paulo)

Destarte, haverá, de forma gr.adatlVa, extr-aor-dmar ia am
p l ração na dt str ibutcão de gás natural cana l izado , cons ioe
rando as si gn 1f 1cat 1vas '.:"eservas que estão sendo descobertas,
serviços de 1mpreSC1lídivel inter-esse púb l rco , que, conforme
se depreende dos df sposrt tvos aprovados da Nova Carta, deve
..rão ser prestados de forma idênt ica ao que ocorre ho.je COlT
OS ser-v ices de dretr-rburcêc de ener-ç i a e le'tr-tca. de telefone,
de abastec rmerrto dlágua, etc Assim, a acertação da presente
emenda ocss tb i l rtar-ia a par-t tc ipação da rmc iat tva pr-ivada
na exploração do s i atema , pondo por terra as corretas dispo
sições dos textos citados

Pela rejeição

PA~ECER

A emenda v rsa a suprlm~r do texto do tne iso VI do art
30 a expr-essao "e na ctr-cunscr icao do Munlciplo", amol tando
desta forma a tnvro lab t 1 i dade dos Vereadores e ecurperanoc -a
á dos Deputados Federa, s e Estadua i s

lO uma emenda que arnpl ra substancialmente o alcance da
norma e não encontra guar'lda na 'tr-ed i ção das or-er-r-ocat ivas

dos membros das Cémar-ae Mun i c 1pa 1s
Op1namos por sua reJe i Cão.

EMENDA 2T00808-2
AUTOR LUIZ MARQUES
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEI ÇÃO

PARECER
A emenda pretende suprlmlr o art 17 das D'i spos tçõee

Trans,tór,as O art 17 ex t mçue o TerritórlO de Fer-nando de
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco

Nos termos da ,Just1flcat1va apresentada pelo autor, so
mos pe 1a aprovação da emenda

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T00815-5
AUTOR JOSt: YUNES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇiiO

Art,go 156 , § 10 - sucr-trmr- § todo

DispoS,tlVO emendado Titulo VI. Capítulo I,
Seção V, Art 162, § 10

Supr trna-rse a redação do § 10 do Art 162 do
ProJeto de Cons't t tu tção (B), renumerando-se os
outros parágrafos

PARECER'
A progres§iv,d"de do ,mposto de que trata o d,spos,tivo

sob exame não é de caráter ,mpositivo Caberá ao 1eg,slador

PARECER
Os , mpostos enumerados no art 156, § 10 , não têm, ape-

nas, o cunho de carrear recursos para os cofres da Un1ão
São, tambem, uroor-tarrtes ms'trunerrtos reguladores da economra
lnterna e do comerCl0 exrer tor , sendo 1mpresclndlvel que a
cobrança, ou o aumento de suas a 11quotas possam efet i var-se
dentro de cada exer-c ic io flnancelro Se o Governo Federal,
por exemplo, tlvesse que aguardar até o exerC1ClO flnancelro
segulnts, para aumentar as al ;quotas do lmposto de importação
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de uma mer-cador-ta que esteJa sendo importada. em grande ouan
t 1dade , a preços 1nfer i ores ao seu custo rea 1 •ou aba 1xo dos
preços do mercado mter-no , para os s irm lar-es de produção na
cional ("dumpmg"), mur tas mdastr ias br-as t leir-as , senão to
das, do setor, poder iam ser levadas à f'a l ênc i a , de forma me
vt tave l Da mesma forma. por exemplo, o trnposto sobre produ
tos industriallzados serve de matr-cmerrto para r-edução do ex
cesso de demanda no mercado interno, ev rtanoo demasrados au
mentes de preços

A supressão proposta. portanto, de ixar ta o Gover-no Cen
tra1 1mpotente na condução da po1, t 1ca econõrm ca

Pela reJ81ção

EMENDA. 2T00816-3
AUTOR ITAMAR FRANCO - S/P
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

A supressão do j tmr-te de, rdade , proposta na Emenda
deavest tr-ta. o benefício que se pretende mstitu1r ( ou
manter), de um de seus pr-mc tpa i s ob.je't tvos , que é o de
compensar os mat ivos rdcsos , SUJeitos, com o avançar dos
anos, a crescentes prob1emas e despesas com tratamento da
saúde, com a desonerção do rrnpos-to .

Da mesma f'orrna , a supressão proposta na Emenda, dos 1i
mites a serem f i xedos em 1e1, que o r-ef'er-icío dj spos t't tvo do
Projeto prevê. permitindo que, por exemplo, os . chamados
" marajás I', ao at tnqrr-ern a i dade l unt te , passem a perce
ber sua aposentadoria lntegra1, totalmente t ivre da lnCl
dênc ta do tmposto de renda, desv tr-tuar ta o car-ater compen
sarór-io , rner-errte ao bener ic io

Pe1a Reje 'Cão

. . . ..
"" nu "" "" "u 11" "" ,," "" "" "" n"

suor trmr- o Parágrafo I I do Artlgo 161 (que
estabelecena um Imposto de Renda Estadual)

Supr umr- o Artlg0 227
(que cr 1ar i a o Conse 1ho Nac tona1 de-

Commrcação , com o alegado oo.íet rvo de aux i 1lar o
Congresso Nacional, quando este Já conta cem a
ccmrssão de Comunicação da Câmara dos Deputados).

Supr trmr- a expressão "o faturamento e o
lucro" do Artlgo 200 Par I

(que ampl t ar ra a mcrdenc ia de encargos de
seguridade social sobre a urnca fonte geradora de
novos empregos sem custo socra l as empresas)

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2T00820-1
AUTOR FAUSTO ROCHA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00821-0
AUTOR: FAUSTO ROCHA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00822-8
AUTOR FAUSTO RDCHA
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda pretende suor-trrn r a expressão "o fatur.amento e

o lucro" do rnc í so 1 do art 200, que trata da .secur-idade
socra l

Não vemos, porém, mot 1vos para exc1u i r esses e 1ementas
que acompanham a folha da sa tar ios como base da corrtr iburcão
socra l dos empregadores .

É pr-ec t so chamar a atenção para o fato de que com a
crescente automação da produção a fo 1ha de pagamentos não
reflete malS a r-eal tdade social das empresas que se
rnoderru zam

A trrtroduçãc da corrtr tbu tção baseada no faturamento e
no lucro é absolutamente coerente com o esp tr-t to da nova
Cons t r t.u rção , que pretende or-cem zer- a sociedade br-as t l e rr-a e
o seu futuro .

Pela reJelção

PARECER
A emenda propõe supressão re 1at i va ao ar-t , 227, que

cu 1da da i nst 1tu 1cão , pe 1o Congresso Nac tona1 , do Conse 1ho
Nac i ona 1 de Comun1cação .

O Conselho Nac rona l de Comm rcação vem sendo objeto de
acordo desde a fase da Cormssão temát rca, dentro da ANC

A formulação encontrada foi a que obteve maior-
aceitação. Sal ienté-se, sobretudo, que sua mat rtu tção e
f'unc tonamer-rto se darão na forma de Ie i vetada pelo pr-ocr-io
Congresso Nac tona l ,

Pela r-e.ie icão

suor-une-se a palavra ""sucessivamente"", ao
§ 40 , do Art. 187, que passa a ter a secutrrte
redação, mantendo seus lnC1SOS

''''Art. 187
§ 40 _ Iô facu 1tado ao Poder Púb Irco

municipal, mediante lei espec tf rca para área
tnc lu tda no plano drr-etcr-, ex tgn r-, nos termos da
1el federal, do proprletário do solo urbano não
edrf tcado , subut t l rzado ou não-ut i 1i zado , que
promova seu adequado apr-ove i tamento, sob pena de

1_
II
III

Suprima-se a palavra 11urbano 11 11 , do Art 233.
§ ornco. e dê-se nova redação

''''Art 233 ...
§ Úni co _ Os programas de amparo aos i dosas

serão executados preferencialmente em seus lares,
garantldo transporte gratuito aos maror-es de 65
anos. ""

PARECER:
Ao Suprlmir a palavra "urbano", o autor torna a

expressão "transporte gratuito" multo ampla e uncr-ecrsa ,
chegando ao ponto de conceder a 'l tber-a l rdade de transporte
aéreo e f'er-r-ov iàr-tc gratuito a todos os i dosos

Somos pela rejeição

EMENDA' 2T00817-1
AUTOR' ITAMAR FRANCO - S/P
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00818-0
AUTOR. ITAMAR FRANCO - S/P
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se a expressão ""de pr-unerro ou
segundo grau"", do Irrc t so I I I, do Art 207, que
passa a ter a segu 1nte redação'

""Art 207 .
I I I _ Após os tr 1nta anos, ao professor e,

após vinte e cinco anos, à professora, por ef'et ivo
exercício de função de maçi s'tér to ""

PARECER
A Emenda, tencionando assegurar aos professores de ter

ce1ro grau dlreito á aposerrtador ta após tr-inta anos, se ho
mem, e, v irrte e cinco anos, se mulher, por ef'et rvo exer-crc io
de função de rnaç í s't ér to , pretende retlrar, da parte f mal do
item 111 do art 207 do ProJeto de ConsíltulÇão, a expressão
"de pr 1me1r-o ou segundo gr-au"

O texto resultou de acordo entre as l1deranças, acordo
esse que recebeu, em Plenárlo, a esmagadora unantrmdade de
432 votos favoráveis e nenhum ccrrtr-ar io , verificando-se, ape
nas, duas abstenções

De outra parte, convém ressaltar a enorme drt'erenca de
situação funcional e carga hor-ár ia entre os professores de I
e II grau e os de II I grau na rede car-t icular- de ensmo

Pela reJelção

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00823-6
AUTOR' EDI SON LOBÃO
SUPRESSIVA

PARECER
A dlstr:tbulção das competências, pr-ev i s'ta no sistema

tr-ibctar-to proposto no ProJeto, obedece a cr-vter tcs dese.jà
ve i s de pr-opor-c iona í rdade das receitas tr tbutar-ras que devem
caber a cada esfera de poder po l i t tco

A supressão proposta traria desequ t 1 tbr--ro na propore i o 
na lidade adotada

Pela r-e.ie rcão

Art 203
No Caput supr-rma-se a expressão li lntegram

uma rede r-ea tona'l t aada e b ter-ar-cu tzada e" e a
palavra "onrco''

No § I, suprima-se a expressão "com dtr'eção
única em cada esfera de govêrno"

Também _ § 10 do Art e o caput do art
205

PARECER·
Optamos por man.ter a redação do pr tme tr-o turno de Vo-

tação, entendendo que o s iatema acmtm s'tr-at rvo proposto no
dlSPOSltlVO sob exame para as ações e serv icos púb l icos de
saúde terá sua ef tcac ia car-ent ida, por favorecer o o taneoa
mento e por assegurar a pronta ação, a oar-t ir- da comomdace

O e t aterna ún tco de saúde Cons't i tu t o esqueleto de toda a
nova po1itlca de saúde que a Const1tulÇào propõe Suprlmir as
expressões a1udldas s1gnlflcarla desmontar totalmente essa
estrutura. metlcu10samente constru1da a partir do debate am
plo e da vontade maJontárla da ANC
Pe 1areJe 1ção da emenda

- S/P
PARECER PELA REJEI çÃO

u-ic í d tr-a , sobre r-endtmerrtos
de aposent ador 1a , pagos oe 1a

socra l da Urn ãc , dos Estados e dos
a pessoa cu.ja renda tota 1 se.ia

exc lusivarnente , de r-endimerrtos do

Suprima-se a expressão ""nos termos e
t tnn tes fixados em 1el "". e ainda ""com tcíade
suoer icr- a 65 anos" 11 , do art 159, § 20 Incrso
I I, que passa a ter a seçurrrte redação

....Art 159
§ 20
II _ Não

crovenrerrtes
prev 1dênc i a
MunlcíploS,
ccnst rtutda ,
trabalho ""

EMENDA 2T00819-8
AUTOR ITAMAR FRANCD
SUPRESSIVA

PARECER
A lmUnldade cnada pelo art 159, § 2 , lnClSO I I, do

ProJeto, tem por escopo a consagração, a n 1ve 1 const 1tu
clona1, da lsenção que a 1egls1ação vlgente concede, ho
Je, aos rendlmentos da lnatlvldade, para os contrlbuintes
com ma1s de sessenta e c 1nCQ anos

PARECER
ObJetiva o proponente suor-trmr- a palavra "sucees ivemen 

te" do § 40 do art 187 do ProJeto para e l-imtnar- a sequên-
c ta de penal idade a ser imoos'ta ao praprletãrlo de imóvel
urbano nâo ed 1 f 1 cado

Entendemos que o termo deve permanecer, P01S a rlnallda
de do di sposf t ivo ê tncent ivar- a cumprimento da função so
cial da oropr tedade urbana, através da graduação pr-cçr-ess tva
das pena 11dadas

Pela r-e.je tção



Suprima-se a segujlnte expressão do Artlg0
30, 111, do Projeto de Const,tuiçao (8)

" trlnta e . "

Supr-ima-ese a seçu irrte expressão do ar-t ico
38. XV, do ProJeto de Const t tuf çao (8)

1'. Salvo nos casos em que exceder o teto
r-esu 1tante da remuneração bas 1ca do n í ve 1 mai 5
alto da carreira ou classe f'unc tona l , acrescida
dos amc íonars pr-óor ics e por tempo de ser-v ico ;"

O ar-t rço 80 do Projeto do P'lenar io em sua
numeracão or-f ç ma l estabelecH:l que "são dir-ertos

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que v i sem á me thor-ra de sua condição social 11

VI 1rredut1b,11dade de sa làr-ro ou
venc 1menta , salvo o dlSposto em convenção Ou
acordo co le't rvo

PARECER'
A emenda pretende suprimir a segulnte expressão do u-i

c 150 XV do art. 38 sa 1vo nos casos em que exceder o te
to resultante da remuneração bàs ica do nível mais alto da
car-r-e ir-a ou classe func iona l , acr-esc ica dos adroronats pró-
prios e por tempo de ser-v ico"

O 1nC,SO XV do art 38 trata da irredutibi 1rdade da re
muneração dos ser-v rdor-es púb t rcos O dispositivo acima, que
o autor da emenda pretende eupr rmf r , é uma ressalva ao direi
to i rredutlbl1 rdade .

Optamos par manter a matéria tal como aprovada' no 10
turno de votação da Const i tu rrrte , que v isa a co ibu- os altos
salários dos ass im chamados "marajás"

Votamos pela r-e.íe ição

Suor nmr- no Art. 17, a expressão' "devendo
seus estatutos estabelecer normas de f rde f tdade e
dlsciplma par-t tdar tas"

83

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2T00830-9
AUTOR LUIZ FREIRE
SUPRESSIVA

PARECER
O autor pretende suprimir do § 10 do art 17 - Partidos

Pol íticos - a expressão "devendo seus estatutos ,estabelecer
normas de flde1idade e dlsclp1ina part,dár,as", por entender
que as normas, pr-o tb tções e exigências devem ser deixados pa-
ra os Estatutos dos Partidos. •

Ta 1 expressão deve ser mant ida no texto const 1 tucvone1 ,
tendo em v rs'ta que a f tde l rdade e d t sc tp l ina são imprescindí
vel ao fortalecimento dos partidos políticos

Pela rajeiçao.

"não", registrando-se 4 abstenções
Assim, quando prescrevemos um tratamento privi 1egiado

para a propriedade produtiva, serrt rmo-nos obrigados a comple
~~g!~~I"'~i~r.~nc1Pio, na parte final do parágrafo único,

"cuja i nobservânc1a perm 1t 1rá a sua desapropr1ação nos
termos do Artigo 218" (Referíamo-nos á garantia de trata-

mento esoecvat á pr-opr tedade produtiva, prevendo a lei normas
para o cumprimento dos r-equts rtos r-e'lat rvos à sua função so
c i a l )

Destaque para votação em separado acabou tmoedrndo que
prevalecesse O que denominamos fator de equ í 1ibrio, a
parte flna1 do parágrafo único (267 votos "srrn" 253 votos.

"não". 11 abstenções, de i xando ass im de se alcançe;,r o
"quorum" de 280 votos favoráveis)

Como se tornou rmpcss tva t restabelecer a integridade de
nosso texto, cons ider-erros necessário suor tmrr- o escudo da
tncond tc tona'l idade da garantia de nãc-desapr-ocr tação de ter
ras produt i vas que não cumpram sua obr i gacão e não resgatem
a hrpo'teca social, de que fala Sua Sant,dade o Papa João
Paulo 11

Pe 1a aprovaçao da emenda

- PFL
PARECER PELA REJEI ÇÃD

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA' 2T00824-4
AUTOR' ENOC VIEIRA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00825-2
AUTOR ENOC VIEIRA
SUPRESSIVA

PARECER
Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer ofere

c ido á Emenda no 2T00003-1

EMENDA 2T00826-1
AUTOR ENOC VIEIRA
SUPRESSIVA

, - PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00831-7
AUTDR WILSON MARTINS - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃD

DISPOSITIVO EMENDADO. artigo 243
SUPRIMA-SE o "caput " do artigo-243 do Titulo

IX Em consequência, o parágrafo. umco do
dt spos i t ivc deverá ser numerado como artigo

Suprlma-se o Paragrafo Tercelro (30 ) todo o
Artlgo 197 do ProJeto de COnStltU1ÇaO (8)

" § 30 As taxas de ,Juros r-ea i s , nelas
rnc lu tdas Cormssões e oua isouer- outras
remunerações cnr-eta ou tndtr-e'tamerrte referldas à
concessão de cr-éd rto não poderão ser super ror-es a
doze por cento ao ano, sendo a ccor-anca acima
deste I um te cons rder-ada cr tme de usura, purrmdo ,
em todas as suas mooal ioades , nos termos da lel JJ

PARECER'
Pretende a emenda a supressão do "caput " do Art 243

sob a alegacão de que o proprletárlo pode 19norar "que . seu~
prepostos arrehdatár 1OS, oarce 1r-os , meei ros ou corroda'tar' ios
lançem culturas l1egals ou ps i ootr-op icas em suas 'terras" En
tendemos que para esses casos a Just 1ça não desconhecerá re
médios, descabendo arnem zar- o combate àquelas culturas.

Pela rejelção

Supr1mlr o i tem II do Art1go 190

Suprima-se o Artlgo 54 do Ato das
Oispos1ções const rtucrona is Translt6r1as.

PARECER
Propõe a emenda a supressão do art 54 do Ato das D1S

posições Cons't rtuc rona i s Transltórlas Concordamos em que
não se .nrst tf ica o perdão de multas e Juros de mora re lat ivos

aos déb t tos para com a Fazenda.
Pe 1a aprovação

PARECER
A crescente elevação das taxas de ,Juros r-ea i s praticadas

pelo s i s'tema f tnance rro tem pr-eoudtcado sens ive lmerrte o setor
produt 1 vo da eccnorm a

Não e pertinente, portanto, de txar de mencionar- no texto
consr í tuc rcnaj a neceas rdade de cr iar- mecanismos rnat t tuc to-
nais que perrm tarn superar esta grave dt s'tor-ção

Pela r-e.íe icao

EMENDA' 2T00832-5
AUTOR WILSON MARTINS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO'

DISPOSITIVO EMENOAOD' § 10 do art rço 113
com reflexos no § 70 do ar-t rco 31 das Disposlções
Constitucionals Transitórias

SUPRIMI_SE o § 10 do ar-t ico 113 do Projeto
de Const t turção Em conseçuénc ia , deve ser
supr tmtda a expressão "mediante llsta trípl ice" .
corrt rda no § 70. do art1go 31 das disposições
const t tuc tona i s tr-ens í tor-vas , em face da conexão
dos d 1ecos rt 1vos

PARECER.
Objet1Va a emenda apresentada suor-essão da 1ista trip1 i

ce, no casa de membros das Tribunais Regionais Federais. A
regra formu 1ada ap 1i ca-se, contudo, apenas ao caso de vagas a
serem providas por advogados ou membros do Minlstério Públ i
co, pelo critérlo do mereclmento, ,Já que as vagas destinadas
a JUlzes têm regra própria de provimento, expressa no mesmo
artIgo, inciso 11

Em f'unção do mandato conferldo ao Relator na sessão p1e
nár-ra da Assembléla Nacional const i tutrrte de 06 de abri 1 de
1988 (cf Mapa Oemonstrat1Vo da Matéria Aprovada em Primeiro
Turno, p. 77) e com o subsidio das emendas 2T00832-5 e 2T00704
-3, f rca dada a segu,nte r-edacão ao art. 113, § 10

"No caso de advogado ou [llembro do Minlstérlo Público, a
nomeação será or-ecedrda de elaboração de t ista tripl1ce pelo,
Tribunal, na forma da Constituição"

- PMDI3
PARECeR PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T00828-7
AUTOR: LUIZ FREIRE
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00829-5
AUTOR LUIZ FREIRE
SUPRESSIVA

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de rne-

gável importância e opotunidade
Coglta-se da suoressão das palavras "propriedade pro-

dutiva", que constituem o mC1SO II do Art 190 do ProJeto
trrte ir-e razão aes t s'te ao 1 lustre autor da proposta,

quando af7rma em sua cone r se e correta .rust t f tcat tve "A
lnsuscetlbllldade lnccndiclcnal de desapr-opr-iacão das -ter-

ras orodut rvas mviab t l tza o reordenamento agrárlo do Pais"
Sempre buscamos o ponto de equll lbrro entre as opm,ões

extremadas, atendendo às dlretrlzes claramente traçadas pela
palavra e pelo voto da grande maloria dos Constitulntes, es

te Relator sempre f 01 correspondldo em tal propóslto, reg1s
trando-se apenas uma únlca exceçao, exatamente no que se re
fere ã Reforma Agrár 1a

Surg1do o lmpasse previsto no Regimento Interno, face
à flão aprovação de qualquer das lnlclatlvas sobre a tema,
coube-nos elaborar o texto cenel11at6r1o, que desejamos fos
se a expressão de vontade da malorla, c1rcunstãncla _comprova
da pe 1o resu 1tado das votações

Nossa redação, proposta para o Capltu10 II I do Titulo
VI I, f 01 aprovada com 528 votos "sim" contra apenas 4

EMENDA 2T00833-3
AUTOR. WILSON MARTINS - PMDB
POR DM I SSÃD PARECER PELA REJEI çÃO

DISPOSITIVO EMENDADO § 40 , art. 228
Para que o texto aprovado possa ref 1et 1 r ,

com f i de 11dade, os mot 1vos que o 1evaram a ser
aprovado pelos srs ConstltUlnte;; no prlme,ro
turno, deve ser redlg1do asSlm

"§ 40 _ A Floresta Ama"Onica, a 'Mata
At1ánt,ca, a Serra do Mar, o territ6rio do
Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense e a
Zona Costeira, são patrlmônlo nacional e sua
ut111"aç;;0 far-se-á, na forma da 1el dentro de
cond içoes que assegurem a - preservação do mei o
ambiente, incluslve quanto ao uso dos recursos
naturals"

PARECER
A pretexto de sanar om,ssao, o autor na verdade, 'ob

Jet,va, com a sua emenda, introduzlr no texto constitucional



84 matér-ia não aprovada no pr'lmelro turno de votação A emenda
corrf ipur-a acr-ésc imo de d1SPOS1Ção, h ipó'tese que não encontra
aor-rço nos pr-ece i tos reglmentals

Ademar s , é pr-ec rso sat rentar- que as der-omtnações adota
das não se base rem em uma 'topon irma oo l rt ica of rc ra l , mas sim
na geOgr-af18 f is tca que da 11mites meramente natura7S às re
glõeS menc ionadas

Pela r-eoe icão

tu i nte, não aco1heremos a presente proposta, vez que os em
préstimos compulsórios, quando adequadamente util i zado.s ,
constituem-se em importantes instrumentos de polltica
públ tca

Pela rejeição

EMENDA' 2T00839-2
AUTOR JORGE 80RNHAUSEN - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACÃO

suor-tmir- a r-es'tr rcão estabelecida no § 50.,
"10 fine", do art igo 59

.1 • •• vedada a recondução para o mesmo
cargo na elelcião unediatamente subsequerrte ;."

EMENDA 2TOOB40-6
AUTOR NELSON WEDEK IN - PMDB
POR CONTRADiÇÃO PARECER PELA APROVACÃO PARCIAL

Acrescente ao Art 26, tncrso lI, a
expressão lia munic~piosll , passando este
d i spcsrt tvo a ter a SegUlnte redação

I! _ "as ilhas cceanícas e marítimas já
ocupadas pelos Estados e Municípios"

PARECER
Segundo o art 26, item I I, do Projeto de const ttutcao

(B). "incluem-se entre os bens dos Estados ( ... ) as ilhas
ocean tcae e mar'itimas já ocupadas pelos Estados"

A Emenda 2T00840-6, com o objetiVO de sanar corrtr-adfção
Icom o ar-r 20, r tem lV, do Projeto), acrescenta a expressllo
"municípios" àquele dt sposrt tvo , para o qual, visando igual
mente a evitar contradição, a Emenda 2T01191-1 propõe a se
guinte redação "incluem-se entre os bens dos Estados (. . )
as ár-eas. nas 1 lhas cceantcas e mar,tlmas que estiVerem no
domímo dos Estados",

Concluímos pela apr-ovação parcial da Emenda 2T00840-6, a
fim de incluir a palavra "municípiOS" no texto do dispositi
vo, para cuja redação optamos, também. pela forma indicada na
Emenda 2T01191-1.

Pe1a apr-ovação carc i a 1

nos termos do parecer à emenda no.
PARECER'

Pe1a aprovação I

2T00007-3

sucr-una-se do texto d v § 60 do Art 150 do
Pr-o.jato de Const rtu icãc B. a expr-esaão "e
reserva"

EMENDA 2T00836-8
AUTOR JORGE BORNHAUSEN - PFL
SUPRESSI VA PARECER PELA REJE1CÃO

PARECER
A emenda pretende supr tmrr- a palavra "acionarto" do in

C1S0 XV do art 21, do ProJeto de Const t tu i ção B, que trata
dos serv icos telefónlcos, telegráflcos e os demais de tele
comuni caçoes

Optamos par manter o texto orlginal, aprovado no 10
turno de votação rned-i arrt e acordo de l,deranças

Somos pe 1a .re;Je 1Cão da emenda

EMENDA 2T00835-0
AUTOR CARLOS VI NAGRE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Intenta a emenda em aná l r se a supressão da expressão

, e reserva" 1nscr 1ta no § 60 do Art 150 do proJeto de
Const,tu1ção or tundo da prlmeira drscussão

Veriflca-se a preocupação, de que a termo reserva possa
car-acter-rzar- dtrmruricão da imoor-térc ia que têm e merecem as
Pol lClas Mi l1tares e os Corpos de Bombelros Ml 1rtar-ee

A preocupação é infundada, e 1s que as duas cor-cor-ecoes
r-eat rzam at tv rdades pr-ópr ras e poderão Ser convocadas, como
reserva do EXército, em clr-cunstãnclas especraf s

Pe1a r-eoe 1 cão da emenda

EMENDA 2TDD834-1
AUTOR WILSON MARTINS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO art 21, XI, Pro.jeto
de Constituição (B),

Supr trna-ese a palavra "aclonárl0 1l
, do inciso

XI, do art1g0 21

Suprima-se o item XlI do ar-t rpo 38, passando
o r tem XI I! a rtem XI!

PARECER
Pe1a aprovação, nos termos do parecer oferecido á emen

da no 2TOD243-2

PARECER'
Pela aprovação, nos termos, porém, da redação proposta

através da Emenda 111 1-3

EMENOA' 2T00843- i
AUTOR: OSWALDO ALMEIDA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

do art 70. do
"b" e como
da letra "A",

57'- i nc i so I, a expr-essão

- PDS
PARECER PELA REJEiÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se no inciso XXIX
texto do relator Toda letra
consecuénc ta a palavra "urbano"
ficando o inctso assim redig1do

Art, 70. (sétimo)
Inciso XXIX _ Ação com prazo cr-eser-rc tcnat

de: .
; A)'_· _ cinc;o· anos, quânto a .crédi,tos

resultantes' das' relações de ·trabalho. para . o
traba lhador.

b) _ cinco anos até o limite de dois anos
após a extinção do contrato nas demais lesOes de
direlto originário das relações de trabalho, para
t raba1hador urbano ou rura 1•

Suprima-se do art
"de Capital"

PARECER'
Pretende o nobre Autor da Emenda, com a supressão que

propõe, da expr-essão "de Capital" no texto do item I do ar-t .
57. qeu se.ra adm1t1da a ocupação por Deputados e Senadores.
dos car-gos de Prefeito, não se llm1tando aos de Capital.

Ocorre que não cabe i nscrever exceção à regra constante
do ar-t . 55, I! "d", que inibe a titularldade pelo parlamen
tar, de mais de um cargo eletivo Demais disso, cabe esclare
cer que o texto apróvado em primeiro turno inadnite ta 1 ex
cecão , explicando-se a referência, na respectiva publicaçl!o,
a Prefeito de Capital ,por erro material desde que, o que res
tou aprovado foi a possibil idade de o parlamentar ocupar, sem
perda do mandato legislativo, o cargo de secretário de Pre
feitura de Capital.

Pelas precedentes razões somos contrário à aprovaç~o da
Emenda.

EMENDA' 2T00842-2
AUTOR. GERSON PERES
SUPRESSIVA

EMENDA' 2T00841-4
AUTOR PAES DE ANORADE
SUPRESSIVA

EMENDA 2T00837-6
AUTOR JORGE BORNHAUSEN - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Suprimir o § 10 do artigo 183
"§ io. _ O monopó l to previsto neste art1go

rnc lu t os riscos e resultados decorrentes das
ar rvtcades nele menc i onados, vedado à União ceder
ou conceder qua 1quer t 1po de par-t i c 1pação , em
aspec 1 e ou em va 1or , na exp 1oração de jazi das de
petroleo ou gás natural "

EMENDA' 2T00838-4
AUTOR JORGE BORNHAUSEN . PFL
SUPRESSlVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprim1r o lOC1s0 rr do ar-t ico 15'1,
I I _ no caso de rnvest imento púb 11co de

caratér urgente e de relevante lnteresse nacional
observado o dlSposto no artigo 156. I I I. "8"

PARECER
Segundo o Art 183, caput , do Projeto de Cons't t tu tção

(B), consr rtuem rnonopó l io da Uni"'o todas as atividades rela
cionadas com pesquisa, lavra e aprove'rtamerrto de petróleo e
gás natural e outros hTdrocarbonetos f Ju f dos , bem como rmne
rios e minerais nucleares e seus derivados, conforme esoe
c í f roado em cinco i tens

A emenda propõe a supressão. do § 10 , do Art 183, que
consol rda o monopól io Quanto à exploração de Jazldas de pe
tr-o leo ou gás natural

A supressâo preconizada parece-nos mconveriterrte
Pe1a r-e.ie i Cão da emenda

PARECER
O autor, com a presente emenda. intenta suprlrnir o ln

c 1SO lI, do Art, 154 do ProJeto
Em que pese os elevados propósitos do ilustre consti-

Suor trrnr- o rnc i so TI do artigo 80 .
I' I I é vedada a cr racãc de mar s de um

Slndlcato, em qualquer grau, repr-esentatlvo de
categorla pr-of t as tona l ou econõrmca , na mesma base
t er-r-rror ta t , que será deflnlda pelos trabalhadores
ou empregadores -rrter-eesados e não lnferl0r à área
de um muruc tp to "

PARECER'
A Emenda pretende sucr rmtr- o r tem II do art. 80. do

ProJeto de ConstitulÇão. que veda a cr-vacao de mavs de um
S'mdica'to , em qualquer grau, reor-eserrtat tvo de catecor ia pro-
f t ss iona t ou econórmca , na mesma base ter-r-rtor-ra l

A perrnr esêo para a cr iação de mai s de um Sindicato de
igual categoria, na mesma base territorlal, provocará, sem
sombra. de dúv rda , o anf'raquec rmerrto dessas errt rdadas , por-

quanto essa plural1dade slndical acaba por estlll1Ular a r-tva-
l rdade , a concorrência e, até mesmo, o atr-i to entre êlas,
o que, ao rnvés de uni-las, trará sér ios pre.]uizos aos in-

teresses das categorTaS
Pela reJeição



EMENDA 2T00844-9
AUTOR: OSWAl-DO ALMEIDA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se no parágrafo or imerr-o do art 204
do texto do relator, as expressões. "de forma
complementar" "urrtco" e "segundo diretrizes
deste". ficando o novo texto assim redlg1do

Art 204 _ Par-ágr-afo pnmeiro _ As
instituições pr-ivadas poder-ão par-t rcrpar- do
sistema de saúde, medlante contrato de d,reito
pübl tco ou convênio, tendo pr-eferência as
ent i dades f i 1ant r-óp1cas e as sem f rns 1ucr-a t i vos

PARECER:
Pela rejeição, nos ter-mos da emenda 2t-00823-6

são "gás canalizado" entendida como o sistema local de dvs
tr-tbuf cão do produto através de cana l tzaçãc 1igada a cada e
dificl0 ou residénc,a, como ocorre hoje nas cidades do R10 de
Janeiro e São PaLllo)

Destarte, haverá, de forma gradatlVa, extraordinária am
pl i ação na di str-rbuicão de gás natural canal tzado , cons tda
rando as slgn,ficativas reservas que estão sendo descobertas,
serviçcs de rmpr-esc mdtve l rrrteresse púb l tco , que, conforme
se depr-eende dos dlspcs 1 t 1 vos aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma 1dérrt i ca ao que acorre hOJe com
os ser-v rços de distr,buição de ener-aia elétrica, de te Ief'one ,
de abastecimento d'água, etc Asslm, a aceitação da presente
emenda poes ib t l itaria a participação da rntc tat íva privada
na exploração do sistema, pondo por terra as corretas dispo
s ições dos textos c i tados.

Pela r-e.ie tção
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CAPITULO IV
DD MINISTÉRIO PÚ8L1CO

a cor-r-rctr- erro do Projeto
Dispositivos emendados'

XXIV e XXV do art. 50. do

Emenda dest , nada
de COnstituição (B)
InC1S0S XXII, XXIII,
Pr-coeto Cons't rtuc iona l

EMENDA 2T00851-i
AUTOR FERNANDO SANTANA - PCB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Suprimir o Inc t so I I, do art. 190 que torna
1nsuscet i ve i s de desapr-cor- 1ação para f 1ris de
reforma agrárla, a pr-opr tedade pr-cdut rva , Assim
como o seu par-açrafo ún i co.

PARECER.
Pela aprovação par-c ta l , nos termos do parecer oferecido

a emenda no 2TO1565-8

PARECER
Trata-se de emenda destlnada a restabelecer a redação a

provada em 10 turno, sob o argumento de que a matér ia fora
ob.je'to de demoradas discussões que resultaram contidas medi
ante amplo acordo das 1ideranças par-t tdár ras ,

Pessoalmente, nada tenho a opor à pretensão, embora en
tenda que, do ponto de vista técrnco-normativc, a proposta
não se coaduna com os crltérios que mformam a apresentação
forma1 do Projeto. o que, sem dúvrda , haverá de ser examinado
pe 1a Com1 ssão de Redação Fma1.

TodaVla, como a preposlcão busca restabelecen a formula
ção do vencido, op rno pela aprovação, conforme dacidl em to
dos os casos análogos, cumprindo ao p l ertár ro a decisão final.

EMENDA' 2T00850-3
AUTOR FERNANOO SANTANA - PCB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Transforme-se a Seção ,I, do Capitulo IV, do
Título próprio, remunerando-se os demais e as
seções daque 1e

EMENOA 2T00845-7
AUTOR. JOSÉ GUEDES
SUPRESSIVA

Supr-imam-se, no artigo 103
a) no tncf so I a expressão "ou togados e

leigos.... ,
b) todo o par-ágr-afo úmco.

PARECER:
Objet i va a pr-esente Emenda a supr-essão, no i tem I do

ar-t. 103" da expr-essão "ou togados e le,gos" e O par-ágr-afo
ún1co desse art i 90

A reje,ção da prime,ra parte da presente proposta de su
pressão se 1mpôs pe 1as razões POi nós ofer-ec i das no parecer
dado contr-ar-tamarrte a aprovação da Emenda no 1698-1.

Quanto à sugestão de supressão do parágrafo urncc do
mesmo art 103, procede a argumentação of'er-ec ida a teor de
s\Jstentá- 1a e Q nossa parecer favoráve 1 .a essa parte da Emen
da acha-se del ineado em nossa manifestação favorável à apro
vação da Emenda no 431-1

Pe1as precedentes razOes somos favorável à aprovação
per-c i a 1 da emenda.

EMENDA 2T00846-5
AUTOR EUCLIDES SCALCO - PSDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
A inser-ção das di soos ições relativas ao Mtrn s'tér-ro PÚ-

blico no texto do ProJeto, como seção do Capitulo IV - Das
Funções Essenc1als à Admlnistrar;ão da Justiça-, obedece a 16
gica e á boa técnica legls1atlVa Assim, discordando das pon
deraÇÕes de seu Autor, somos pela reje1Cão da emenda

EMENDA 2T00847-3
AUTOR LÚCIO ALCÃNTARA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

, ' Suprima-se no § 10. do art 60 do ProJeto de
Const,tuiÇão B a seguinte expressão: "ou dos
blocos par 1amentares" .

PARECER
Pe la aprovação nos termos do parecer à emenda número

2T001772-3

EMENDA 2TOOB48-1
AUTOR' LÚCID ALCÂNTARA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00852-0
AUTOR FERNANDO SANTANA - PCS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

SUPRIMIR OS §§ 10. E 20. DO ART 179 QUE
EQUIPARAM, SEM EXCESSÃO, AS EMPRESAS PÚBLICAS E DE
ECONOMIA MISTA, AS DO SETOR PRIVADO

PARECER
Entendemos que O dispos,tivo sob exame delimita, com.

propriedade, a ação do poder púb l f co na atividade econômica,
ao tempo em que faz menção exp l icita àquelas atividades que a
lei definirá como sendo de rrnper-a-t tvo da segurança nacional
ou de relevante interesse co l e't t vo ,

Pe1a reJe i ção da emenda

Sup...tma-ee , no item VI do caput do art. 73
do Projeto de const rturcac "B", a seguinte
expressão medrarrte convênio

EMENDA 2T00853-8
AUTOR. FERNANDO SANTANA - PCB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

PARECER' -,
As justas preocupações do nobre autor da emenda, Depu

tado Lúcio Aloântara, ccns rçnadae na justif1Cação que acom
panha a proposição, serão estancadas com o que d t spõe a pro-
posta da nobre Deputado Renato Vi anna , sob o no 2TO1183-1
Que mereceu par-ecer f'avor-áve 1

Pela reje1cão

EMENDA, 2T00849-0
AUTOR LÚCIO ALCÂNTARA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

Supr-rrna-aa do art 25, § 20 (Título I I I,
Capitulo I n}. a expressão "empresa estatal, com
exclusivldade de distrlbuição"

Em conseouénc ta , o d r epoa t t tvo passará a ter
a seou i nte redação

"Art 25

§ 20 Cabe a~s Estados expior~r dlretamet"1te
ou medlante concessão os servrccs locais de gás
cana11zado"

suor-una-se o caput e os parágrafos 10
(primeiro), 20 (segundo) e 30 (terceiro) ao
artigo 54 (cmquerrta e quatro) do ....Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias"" do
Projeto conet rtuc tcnaj

PARECER
A emenda, que propõe a supressão de parte do art. 54 do

Ato das Disposições Constituolonais Transitórias, fica preju
d 1cada em face de nosso parecer pe 1a aprovação das de números
2T00044-8, 2T00500-8, 2T00412-5 e 2T00828-7, supressivas to
tais

Pela prejud,cialldade.

EMENDA 2T00854-6
AUTOR, JOAQUIM SUCENA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprimlr do artigo 22 das Disposições
Tr-ans rtór tas , a expressão

.."exceto nas Fundações""

PARECER
Consoante o art 183, a oesqu rsa , a lavra, a tmoor-tacão, a

exportação e o transporte por melo de conduto de gás const t
tuem monopól ro da Unlão Segumdo a mesma diretriz, o art.
25, em seu parágr-afo 2. - oue a emenda intenta, de forma SLl
pressiva, modtf roar- - defere aos Estados a exploração d1reta,
ou mediante concessão a empresa estatal, com exclusividade de
dist r i bu rção os serv i cos locai s de gás cana1i zado (A expres-

PARECER.
A emenda em análise pretende suprimir a expressão "ex

ceto nas funcações" da parte f rna l do Ato das D'ispcs tções
Const t ruo tonaí s Transitó...ias O texto oriundo da primeira
discussão, ao tratar da estab, 1idade excepcional f zou os ser
vidores das fut"1daÇÕes Optamos por manter a decls!!o do p Ie
nár ro da Assembléia Nacional Constituinte

Pela rejeição



artigo li3, mctso 11. da Constituição"".

PARECER·
Objetlva a presente proposta supr tmtr' expressão do § 70.

do art 31 do Ato das Disposições Cons't rtu rotonai s " Tr-ans t-'
tó~ias para alterar o modo da coreposição trrrc ta l dos Tribu-
nais RegionalS Feder-a i s pelo Tr tbuna l Federal de Recursos

Entendemos que carecem de fundamento os argumentos ex-
pendidos pelo Autor- e, portanto, deve ser marrt rdo esse dlSPO
sitivo transitório tal como esta red,gldo, a fim de f'ac r l t-:
tar a tns'ta lação dos referldos Tr tbuna-í a

Pela rejeição
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EMENDA 2T00855-4

AUTOR. JDAQUIM SUCENA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

proJet~U~~B'))~md;eCo~~tii~'Çã~ 50. do artigo 226 do

PARECER
A emenda propõe supressão relativa ao art. 226, que tra

ta da competêncla do Poder Execwtivo para outorgar e renovar
concessão e autorização par-a o ser-vice de r-adtod rrusão so
nora e de sons e imagens.

A matéria foi amplamente dt scut rda no decorrer dos
tr'aba lhos da Assembléia Nacional Constituinte, prevalecendo,
sob a forma de acordo I a redação adotada

Pela reJe1ção

EMENDA. 2T00862-7
AUTOR· GASTONE RI GHI
SUPRESSIVA

- PTB
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA: 2T00656-2
AUTOR BDNIFÃCIO DE ANDRADA - PDS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Seja cOrrlgido o texto cone't r tuc f ona l , em
iodos as dlSposit,vos respectivos, a fim de sanar
defeito de técnica legls1ai:iva e corrigir erro de
linguagem, substitumdo-se as expressões
"ser-víecr- público rm l rtar-" e "servidor mi1f tar-"
pela palavra "militar" para referir-se ao
segmento rm t t tar- da Administração POblica e as
expressões "serv 1dor púb11co c i v11" e "serv1dor 11

pela expressão "ser-vidor- públ tcc", para referlr
se ao segmento CiVl1 da Admmlstração Púb l rca

PARECER
Pretende o i lustre Autor substituir a expressão "servi-

dor pública militar" e "ser-v-dor- rm t t tar-" pela palavra "mili-
tar" e as expressões' "servidor pObl ico c í v í 1" e "eer-vrocr-"
pela expressão "servidor púb l ico" em todo o texto constitu-
cional, a fim de sanar defe,to de têcmca 'leç-r.s fa't tva e erro
de linguagem

Entendo cab tve l a Emenda, acatando os argumentos do
proponente

Somos, PO1S , pe 1a aprovação.

PARECER·
2T002~3~3 aprovação, nos termos do parecer à Emenda

Suprima-se a palavra ""Judlciárla"" do
(~i'90 50 lnC1S0 LXII do ProJeto de Consst t fu rção

Supr trna-ese no 1nciso 111 ar-t 98, a
expressão. "e a classe de or-igem" ll

•

- PTB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se' a expressão "e de saúde do
trabalhador" do art. 205 , em seu lnCTSO lI, do
Projeto de const tturcao "B" Passando o mcf so II
a ter a secuirrte r-edaçãc

Lric t ao 11 _ Executar as ações de vigllânCla
sam ter-ta e epidemlo16gica

Altera a redação do tnc iso I do § 1 do ar-t
117 ,a flm de que, onde consta "exper tênc ta
pr-of res rona l " passe a constar "ef'e't tva atividade
pr-of i es tcna l "

PARECER·
Tendo em v rs'ta aprofundadas razões expendtdas pelo autor

da Emenda no 2TOi 059-1, que nos convenceram da procedênci a
da supressão da parte flnal do item 111 do art. 9B, na qual
se compreende a presente proposta. somos pelo acolhimento
parcia1 desta emenda.

EMENDA 2T00864-3
AUTOR. CARLOS DE' CARLI - PTB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER.
A redação adotada foi ob.reto de um dt f rc t I e complexo

acordo estabe1ec i do entre as li der-anças da ANC
suor tnnr- a expressão "e de saúde do trabalhador" faria

reabrir a drscussão em torno do conceito da saúde ocuoecnone l
e sua área de competénc ra

Somos pela reJelcão. a ase tsrténcta à saude é destinada

EMENDA: 2T00863-5
AUTOR: GASTONE RI GHI
SUPRESSIVA

número

- PFL
PARECER ~ELA APROVAÇÃO

EMENDA: 2T00857-1
AUTOR· DlONISIO HAGE
SUPRESSIVA

EMENDA: 2T00858-9
AUTOR OSVALDO ~OBR I NHO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr,ma-sÉl O artigo 23 e seu parégrafo úrrrco
do Ato das 01sposlçõas Transitórias do Projeto de
Const1tuição (B)

PARECER.
O .escopo da presente emenda é a supressão do art. 23 e

seu parégrafo úrrico do Ato das D'Sposlções ccnst ttuctonaie
Translt6rias Sal lenta o i Iusfr-e autor que o dlSPOSltlVO a
provado estabelece prlvi légios e vantagens dtscr-untnator-iae
e inJustas A par disto é danosa ao erário públ tco. Entende
mos que, realmente, a aposerrtador-ra deve reger-se pela 161
vlgente à data da tnat rvação, De lembrar que aos ser-vidor-es
mat tvos o texto const rtuc-ronaj jã assecur-a a car-rdede de
remuneração com as servidores em atlvidade nos exatos termos
do § 4., do art 41.

Pe1a aprovação.

PARECER
O obJetivo é subst í tuir- no art. 117, § 10., J, "expe-

riência pr-cf t ss icne l " por "ef'et iva at ivtdace profissional 11

A emenda, em verdade, comcat tb i l tza a redação do cnsoos rt tvc
com a dos arts 99 e 129. parágrafo umcc, I, devendo ser a
catada

Pela aprovação.

EMENDA 2TOOB66-i
AUTOR JOSÉ ELI AS MURAD - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

• Suprima a al tnea "c" do tncrso I do ar-r
i t t

PARECER
A emenda intenta a supressão da al rnea "g" do rnc ísc I do

art lil do orooeto B.
ASSl ste razão ao nobre autor.
Pe1a aprovação.

Suprima-se na 'í rrteçr-a do Artlgo 37, das
D1Sposicões Transitórias do pr-o.je'to de
const rturcão (B), que arrrma: "Ressalvados os
créditos de natureza alimentar, o valor dos
precatórios jud,ciais pendentes de pagamento na
data da promulgação da const rtutcão , mc'lus ive o
remanescente de Juros e correção monetária, poderá
ser pago em moeda corrente, com atua1i zação , em
prestações anua i s , 19U81S e sucessivas, no prazo
maxtmo de oito anos, a par-t rr- de 10. de Julho de
1989, por dec i são ad t fada pelo Poder ExecutlVo atê
cento e o-rterrta dias da promulgação da
Constituição.

EMENDA, 2T00859-7
AUTOR JOSÉ YUNES
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA: 2T00866-0
AUTOR: EUCLIDES SCALCO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 69 (cr-1ação do SENAR)
suor-una-ee o art. 69. do Ato das Disposlcões

Constitucionais Transitórias.

PARECER.
A emenda propõe supressão re tat iva ao art. 69 do Ato

das D'i eoos tções conet rtuctona rs Tr-ans i tór tas , que cu rda do
Serviço Nacional de Apr-ed rzaqem Rural (SENAR)

A matéria foi amplamente dt scur rda our-arrte os trabalhos
da Assemblê,a Nac10nal Const,tu,nte, prevalecendo a ,déia
central configurada na redação do dlSPOSltlVO

Não há pr-aau tzo da mst rtutcão a trmlar- que hooe f'unc rona
aubor-d'made ao Mlnistério do Trabalho

Pela rejelção
PARECER

O texto do art. 37 do Ato das Diposlções Ccns't t tuc io-
na ts Tr-ans t tór ras , que a emenda tenciona abolir, fol obJeto
de fusão e resu 1tado de acordo.

Pela reJelção

EMENDA. 2TOD867-8
AUTOR ETEVALDO NOGUEIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

do

DispositlVo Emendado: THulo VII, Cap t tu lo
art 187., § 4., tnc rso 111

Suprima-se o inC1SO II I. do § 4 do art.
do Projeto de const rtutçao (B)

11,

187

PARECER·
Ob.je't tva a proposta supr-rm-lr- o tnc rso 111 do § 40

ar-t 187 do ProJeto.
Parece-nos que o dlSPOSltlVO deve permanecer no texto

cons-t r tuc tona l , porque a tnderrtzacão com tltulos da div,da

EMENDA _ 2T00860-1
AUTOR. JOSÉ YUNES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO .

Suprima-se do § 70., do art 31, das
D,spos,ções Transltórlas do Pr-o.je'to de
Cons't t tuição (B). as expressões ""mediante t rsta
trjpl,ce, podendo desta constar Jujzes f'edera i s de
qualquer reglão, rndependerrte do prazo or-evvsto no



públi ca de i m6ve1 urbano desapropr i ado só se pará caso
orccr-tetar-rc não comer-ir a sua função social

Pela reJeição

o ou operações de endtvfdamerrto externo (ar-t 236)
Pela rejeição
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EMENDA: 2T00868-6
AUTOR JAYME PALIARIN - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art ai i.. VIII
Suprimir:
llEm cada nível de ens tno"

Suprima-se, no inciso V do artigo 208., do
Projeto de Constituição (8), as expressões. "E ao
idoso" e "ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei. 11

PARECER
Não há por que suprimir a expressão" idoso" . e tampouco

a expressão "ou tê-la provida por sua faml lia". A primelra,
ampl ia o uhiverso da ass tsténc taa ludtoa, a segunda, impede
distorções

Saliente-se a i nda que,

EMENDA: 2.T00874-i
AUTOR' SI QUEI RA CAMPOS - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se a expressão "observado o di spos'to

no artigo 236 da Conat t tu i ção" do § 60 do artigo
i5 do I\.to das Disposições Constitucionais
Transitórias do Projeto de Const t tu t ção "b"

PARECER
A emenda pretende supr tmi r a expressão" . observado o

disposto no art 236 da Constituição" no § 60 do art 15 das
D,sposicões Transitórias.

Não enxergarrcs a contradição apontada pelo autor da
emenda entre os § 60. e § 70. do mencionado art. i5 •

A União, se assim o desejarem as autoridades federais,
poderá assumir débitos (§ 70 ) junto a empreiteiras, por e-
xemplo, que realizaram obras no ter-r i tór-ro do novo Estado
Enquanto isso será mais dif~ci1, senão impossível. a assunção
de dividas representadas por obrigações do tesouro estadual
ou operações de endividamento externo (art 236)

Pela rejeição.

EMENDA. 2T00875-9
AUTOR' SIQUEIRA CAMPOS - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESSI VA
Suprima-se o item X do art 53 do Projeto de

Canstituiçao 116" I

- PSDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00869-4
AUTOR: HERMES ZANETI
SUPRESSIVA

PARECER
A expressão U em cada ni ve 1 de ensi no 11 é necessár 1o para

garantir aos planos de carreira do magistério públ tco uma es
truturação meis correta, hierarquizando-os devldamente, evi
tando a interpenetração de n ive f s , de funções e de salários

Somos pe 1areje1cão

PARECER:
Pela rejeição, nos termos da emenda 2t-00817-1.

Art 207 .. III
Supr 1mi r a expressão:
li De pr t mei ro ou segundo grau 11 •

EMENDA' 2TODB70-8
AUTOR. HERMES ZANETI
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER'
, A presente emenda supressiva atehde, acima de tudo, à

necessidade de agil f zar- o cumcr irnerrto das decisões def tn t t t 
vas do Supremo Tribunal Federal Que declaram a mconst t tuc to
na1idade de lei, afastando, ass rm, os ma1eflcios decorrentes
do critério pelo qual as rnaruf'es-tacões do órgão des't mado a
velar pelo Estatuto Supremo da Nação f,quem SUJeitas a julga
mento pol itico

Observo que a sUpressão deste drepos t t tvo , seja o inciso
X do art 53, tmpl roar-à a el tmmação do § 30 do art iD9.

Sou pe 1a aprovação

EMENDA 2T00871-6
AUTOR HERMES ZANETI
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA '2T00876-7
AUTOR JONI VAL LUCAS - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 216 § 50. Supr-tmtr-:
li Que de 1a poderão deduz 1r a ap 1i cação

realizada com ensino fundamental de seus
empregados e dependentes"

PARECER
A emenda suor-ass tva da expressão "que dela poderão

deduzir a ap l tcação r-eal rzada com o ensino fundamental de
seus empregados e dependentes II • no art 215, 50. visa' um
centralismo absoluto

A emenda é, pois, contrária ao pluralismo de rdé tas e de
concepções pedagóg i cas , cont i dos no i nc i so 11I do art 21 i.

Pela rejeição.

EMENDA' 2T00872-4
AUTOR. HERMES ZANETI - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

ART. - DI SPOSI ÇOES TRANS!TÓRI AS
SUPRIMIR A EXPRESSÃO
.. E Com a ap l i cação de, pelo menos.

c inquerrta por cento dos recursos a que se refere o
Art 2i5 da Const itui ção"

E parágrafo único

TEXTO. Suprima-se o § 40 , do artlgo 156, .do
Projeto de ConstitulÇão (redação para o segundo
turno), que reza .

" § 40 _ A redação expressa do mcf so VI,

IIb" e II c ", compreende somente o catr-tmõnto; . a
renda e os serv i cos re 1ao i ona 1s com as f i na 1idades
essenciais das ervt idades nela mencronacas".

PARECER'
A supressão do § 40 do art. 156 do Projeto, pretendida

na Emenda, estimularia a pr-ol tf'er-ação de empresas comerciais
disfarçadas sob o titulo de entidades religiosas, filantrópi
cas ou de educação, exclusivamente para a obtenção do gozO da
imunidade tributár-ia, o que geraria desigualdade de tratamen
to com relação ás demais empresas privadas e até mesmo com
as estatais que exploram .at i v tdades econõmtcas regidas pelas
normas apl1cáveis a. empreendimentos privados, as quais também
não são contemp1adas pe 1a i munidade

Pela rejeição.

de Const t tu f ção
inciso XI. do

lucros. ou
remuneraç:ão e J

empresa', conforme

PARECER.
A emenda propõe supressão relativa ao art 67 do Ato

das DisposiçBes Constitucionais Transitórias, que cuida da
v i ncu 1ação de percentua1 dos recursos a que se refere o
art 215, para eliminar o analfabetismo e universalizar o
ens i no fundamenta 1

A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte, prevalecendo a
prioridade para o ensino fundamental, inc1ulda, ai, a
err-adtcacãc do analfabetismo

Aprovar a emenda poder i a s i-gn i f i car redução de i nvest i
mentos em educação para os setores mais desfavorecidos.

Pela reJeição.

EMENDA' 2T00873-2
AUTOR S!QUEI RA CAMPOS - PDC
POR CONTRADiÇÃO PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA DE CONTRADI ÇÃO
Suprima-se a expressão "observado o

disposto no art 236 da Constituição" do § 60 do
art 15 do Ato das Disposições Ccnat t tuc tonáf s
Transitórias do ProJeto de Constituição "B"

EMENDA 2T00877-5
AUTOR JONIVAL LUCAS - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se no Projeto
(redação para o segundo Turno), o
art i 90 70.. que reza

"XI _ par-t tc ipação nos
resultados, desvinculada da
excepcionalmente, na gestão da
definido em Lei"

PARECER:
Objetiva a Emenda suprimir o ltem XI do Art. 70., do

Projeto de Constituição, que prevê a participação dos tra-
balhadores nos lucros, ou resultados, e, excepcionalmente, na
gestão da empresa

A Emenda, se aprovada, representaria um verdadeiro re-
trocesso, porquanto a participação dos trabalhadores nos lu
cros e na gestão da empresa const 1 tu i norma mtegrante da
vigente e de outras Constituições anteriores

Pela rejeição

PARECER.
A emenda pretende supr trm r a expressão 11 observado o

disposto no art 236 da Const i tu i ção" no § 60 do art 19 das
Disposições Tr'ans rtór-tas

Não enxergamps a contradição apontada pelo autor da
emenda entre os § 60. e § 70 do menci onado ar-t 15

A União, se ass im o dese.jar-em as autoridades federais,
poderá assumir débitos (§ 70 ) junto a empreitelras, por e-
xemplo, que r-ea l tzar-am obras no território do novo Estado
Enquanto isso será mais dlf\Cl1, senão imposslve1, a assunção
de d i v i das representadas por obr 1gações do tesouro estadua 1

EMENDA 2T00878-3
AUTOR. ROBERTO BALESTRA - PDC
SUPRESSIVA - PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se no incl.so XVI, do artlgo 70 , do
Projeto de Const i tu 1ção B (redação para o segundo
turno), a segu 1nte expressão

IlVXI no minimo "

PARECER
Pe1a reje f ção , com base no parecer á Emenda 796-5
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"b"

EMENDA' 2TOOBBO-5
AUTOR FERNANDO BEZERRA COELHO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art. 50
Inciso XLVII I
i tem (c)
XLVIII
a)
b)
C) de traba;hos forçados.
c)
e)

PARECER'
. Parece-me que a supressão pr-opos'ta-, se acolhida, Que

brará o equr l ibrio que caracteriza o texto aprovado pelo ple
nário da ANC. em pr tmeu-c turno de votação

O Projeto estabe1eceu corretamente elenco de penas que,
por seu rlQorisrno, são contr-ar-ias à natureza humana e, em
consequênc i a • devem ser pro i b 1dos Quebrar o equ 11i br i o
obtido neasa matér1a não é recomendável Somos pela r-e.ie içãc
da emenda

EMENDA 2.TOOBB1-3
AUTOR FERNANDO BEZERRA COELHO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANS ITORI AS

Art 26
Art 26 _ Aos de 1egados de po 1 i Cl a de

car-r-err-a ap l tca-se o pr-tnc tp to do art 38, XIII.
correspondente às carreiras dlscipl1nadas no art
140 da' Constituição'

PARECER'
Pela rejeição nos termos dos pareceres que ofereci às

emendas 2T00157-6 e 2T001B6-D

EMENDA' 2TOOBB5-6
AUTOR ASDRUBAL BENTES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Art i61 _ II

PARECER
Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à

emenda no 2t 0004B-i

EMENDA' 2TOOBB8-1
AUTOR ASDRUBAL BENTES - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Art 161 _ Parágrafo 20. _ Inc i so X Al inea

PARECER
A insta1ação e o funcionamerrto de empresas produtor-as de

oetr-oteo e de combustiveis e de lubrlflcantes llquldos e ga
sosos dele derivados, assim como de ener-ç ia elétrica, rrnp l rca,
em qualquer caso, no mveat imento e na transferência de ele
vados recursos federais para o territór10 do Estado em que se
localizam ta1S empresas. O Estado, no caso, não se benef tc ta
somente com o desenvolVimento que a empresa promove em suas
trnedtacões , com o surglmento de novos empregos e com a cres
cente f rxação dos empregados e de seus f'arnt l tar-es em seu ter
r í tor-ro , mas também com as facil idades er-radas pela croximt
dade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas

Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem
todos os recursos Que pagam a energia, o petróleo ou os com
bust t ve i s ou Iubr if' rcarrtes consumrdos , inclusive os lucros do
produtor. Os Estados despr-cv ioos de tais recursos poderiam
v ir- a ter- graves problemas econOrni ccs, se a ununldade não
cer-s i st rsse

A imumdade tr-ibutar-ta que se pretende suor-unir- é, por
tanto, Justa e não traz preJu í zos ao Estado produtor

Pela reJeição

Suprima-se do parágrafo 20 , do Artigo 177
do ProJeto de Const 1tu 1cão B, a expressão "de
caprta l nac tona l ".

EMENDA 2T008B9-9
AUTOR ANTON10 UENO
POR ERRO

EMENDA: 2T00882-1
AUTOR FERNANDO BEZERRA COELHO - PMOB
SUPRES~IVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 70
tr-c-i eo XIX
XIX _ l tcença-pater-n rcade de o t ro dias, nos

termos do inC1S0 anter ror , aos que preencham os
r-ecute i tos f i xados em 1a1.

20

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA DE ERRO
D1SpositlVO Emendado Artlgo 177, parágrafo

PARECER
Pe1a aprovação, nos termos do parecer à emenda

2t00313"2

Supr trrn r- do Parágrafo 10. do Art 177 do

T.~~u~02~V TU~~~:t~1~e~u1~t~roJeto de Constitu1ção

O INCISO 11 e LETRAS "a" e "b".

PARECER
O afastamento do trabalho sem prejuízo- do ea tar-ro , po

um d18, no caso de nascimento de f1 lho, no decorrer. da pri
me ir-a semana, e dtr-e rto Já prev i s'to em 1e1. '

Por outro lado, não nos par-ece neceasár-to , na maioria
dos casos, que o gen1tor se afaste durante oito dras , cabendo
á 1e1 prever as diferentes hipóteses e a duração que a 1icen
ça pa'ter-rudade deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos que do mC1SO XIX do art 70
deve ter suor irmdo os termos "de oito dias" I "mesmos" e lido
inciso anteríor, aos que preencham os requisitos", mas não
cabe a supressão 11ln totum".

Pela re,Jelção

EMENDA 2TOOB90-2
AUTOR ANTON10 UENO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

no.

Suprlm,r o § 20. do Artlgo 177, do Titulo
VII _ Capitulo I do ProJeto de Cons't t tu rção "8"
20. turno.

PARECER:
Pela rejelCâ,o da emenda, em razão do parecer favorável a

emendas oferecidas a esse mesmo d t spoe i t rvc asqua í s pro
põem a supressão da expressão "de capital nac;onal"

Suprimir do Art i77 do Titulo IV Capitulo
I do ProJeto de Conat r-tu tção "BOl

_ 20 -turno, °
seguinte

Parte final do Inciso 11 "e o exer-c tc io , de
fato e de dtrerto , do poder dec i sór ro para gerlr
suas atividades"

PARECER
Optamos por manter a redação do prlmelro 'turno de vo

tação. tendo em vista que a ma'tér-ta sob exame fel submetida
a exaustiva discussão entre as 1 tder-ancas da ANe, que, para
sua aprovação, estabeleceram prévio acordo

Pela reJelç"o da emenda

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2T00891-1
AUTOR. ANTONIO UENO
SUPRESSIVA

EMENDA 2TOOB92-9
AUTOR ANTONIO UENO
SUPRESSIVA

PARECER
Optamos por manter a redação do pr une ir-o turno de vo

tação, tendo em v ieta que a matérla sob exame f 01 eubrnet rda
à exaustiva dt scussão entre as 11 deranças da ANC, que, para
sua aprovação, estabeleceram pr-év ro acordo

Pe1a reje i cão da emenda

EMENDA 2TOOB93-7
AUTOR' GERALDO BULHOES - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Subst 1tua-se. no art 73 das D,sposiçoos
Gerais e Tr-ans rtor tas , a expressão

D1SPOSltlVO Emendado, Art 1B2, caput , do
ProJeto de Conat t tu tçãc (B)

Deslocar a expressão "garantida ao
conceas tonár-ro ou autor tzado a or-opr tedade do
produto da lavra", constante, no ProJeto de
const i tutcão "B". do § 20 do referido Art 1B2,
para o caput do mesmo artlgo, que ficará, aSS1m,
com a secuirrte redação

"Art 182 _ As ..Jazidas, m'inae e dema-ie
recursos mmer-a f s e os potenc i e i s de ener-c re

hf dr-au l tca cons't i tuem pr-oor teuade cn st mta da da
solo, para ef'e t to de exploração ou aor-ove rtamerrto ,
e pertencem à Urn ão , garantlda ao conceas ionàr to
ou autor i zado a propr 1edade do produto da 1avra "

PARECER
Trata-se de restabelecer o texto aprovado pela ANC em

10 turno, resultante de fusão de destaques e emendas aor-ova
das por 459 votos.

Pe 1a aor-ovacão

Art 70
Inciso XXIX _ (todo)
XXIX _ ação com prazo pr-escr tc tona'l de
a) c inco anos, quanto a credrtos resultantes

das relações de trabalho, para o trabalhador
urbano;

b) até' do rs anos após a extinção do
contrato, quanto a cr-édr tos resultantes: das
re1ações de traba1ho para o traba1hador rura1 ,

c) cinco anos, até o 'l tmt te de dois anos
após a ext rncão do contrato, nas demars lesões de
direito Origlnário das r-e l acões de trabalho, para
t raba 1hador urbano e rura 1 ,

EMENDA 2TOOB83-0
AUTOR FERNANDO BEZERRA COELHO - PMD8
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Pe1a aprovação, nos termos, porém, da r'edação proposta

atraves da Emenda 11i 1-3

EMENDA 2T00884-8
AUTOR, BONI FAC10 DE ANDRADA - PDS
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO



Art. i90
Suprima-se o inc1sc "ll _ a propriedade

croout tva"

PARECER.
A supr-essão proposta, se mater-iat tzada , alteraria o as

p tr-t to do dispositivo, na forma em que mereceu o respaldo da
marer ta da Assemb1é,a Nac tona t Constitumte

Pela rejeição
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votos
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4

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TOOS99-6
AUTOR: SÉRGIO SPADA
SUPRESSIVA

PARECER:
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de

gável 1mportêncla e oooturndade
Cogita-se da supressão das palavras "propriedade pro-

dutiva", que constituem o inciso II do Art i90 do Projeto.
lrrte-ir-a razão ass t s'te ao 1lustre autor da proposta,

quando afirma em sua concisa e correta just1f1cativa' uA
insuscetibil1dade tncondtc tona l de desapropr-tacão das ter-

ras produtivas inviabiliza o reordenamento agrário do País".
Sempre buscamos o ponto de equ t l íbrio entre as opiniões

extremadas, atendendo às diretr1zes claramente traçadas pe la
palavra e pelo voto da grande maioria dos Constituintes; es

te Relator sempre f 01 corr-espcndrdc em tal propósito, regis
trando-se apenas uma ún i ca exceção, exatamente no que se re
fere à Reforma Agrária

Surgido o uncasse previsto no Regimento Interno, face
á não aprovação de qualquer das trucrat tvas sobr-e o tema,
coube-nos elaborar o texto coneil tator-ro, que desejamos fos
se a expressão de vontade da mavor ra , clrcunstãnc1a comprova
da pelo resultado das votações

Nossa redação, proposta para o CapItulo III do
VII. foi aprovada com 528 votos "s tm" contra apenas
"não", registrando-se 4 abstenções

Assim, quando prescrevemos um tratamento privi leg1aOO
para a propriedade produtiva, serrt uro-nos obrrçadoa a comple
mentar o pr tnc tp to , na parte final do parágrafo urnco ,
"in-verbi s" .

"cu.ja inobservância permitirá a sua desapropriação, nos
termos do Artigo 2i8" IReferlamo-nos á garant,a de trata-

mento espec 1a 1 à orcor- 1edade produt 1 va . prevendo a 1e i normas
para o cumprimento dos r-equt s t tcs relativos á sua f'unção so
Q,la1 )

Destaque para votação em separado acabou tmoedrnco
prevalecesse o que denormnamos fator de equt l tbr-f o ,
parte final do parágrafo único. (267 votos "s im", 253

"não". 11 abstenções, deixando assim de se alcançar
"quorum 11 de 280 votos favoráve1S)

Como se tornou tmposs tve l restabelecer a 1ntegrldade de
nosso texto, cons rder-arros necessário supr rrmr- o escudo da
rncond i c rona l rdade da garant18 de não-desapropriação de ter
ras produtivas que não cumpram sua obr rçação e não resgatem
a hipoteca social, de que fala Sua Santidade o Papa João

PARECER'
A palavra 11 t.elecomunicações 11 e bem mais abrangente

que a expressão sugerida para sobst rtuv-Ja no art 73
das D1sposiçães Tr-ans rtór-f as , pela emenda

Pela rejeiç~o

PARECER:
Num das cr tnc tptcs mais importantes e elementares da mo

derna organizacão do Estado - o pru,clpio de aeaeeeor-ra
(staff) - 1astreia-se a concepção do Conselho de Defesa Na
cional, que compõe a Subseç~o t t , da Seção V, do Capitulo II
- do Poder Executivo, do Titulo IV (Da Organizaç~o dos Pode
res) •

Com o ntvel colegiado, procura-se ensejar ao Presidente
da RepObl iCB um elevado padrão de assessoria de cúpula em ma
téria de soberania nacional e de defesa do Estado democráti
ca. Com isto, o esrace tec imento de objet1Vos, o planejamento
ordenado, o conteúdo de cada pcs tção em r-elação ás atividades
a serem desenvolvidas se ref1etir~0 célere e mais ef1ciente e
eficazmente na unidade de comando e no pr rnc tp to escalar da
autoridade do chefe da Nação,

Estamos num per-todo critico de desenvolvimento econélmico
e social. Por isso. cada vez mais as deoisões, isoladas ou
improvisadas em matérias fundamentais causam preJulzos inco
mensuráveis e às vezes 1rreparávels Daí a conveméncta da
marnrtenção do texto.

Pe1a reje i ÇãO da emenda

"telecomunicações" por "r-adtcdtfusãc sonora e de
som e imagem".

EMENDA. 2TOOS'94-5
AUTOR: GERALDO BULHOES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se a Subaação 11 (do Conselho de
Defesa Nacionall, da secao V do Capitulo I I _ Art.
96, itens e parágrafos

EMENDA' 2TOOS96-3
AUTOR GERALDO BULHOES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se a Subseção I da Seção V do
Capitulo I I, art 94 e seus itens, referente ao
Conselho da Repúb11ca.

PARECER
"Raa lmarrte o Conselho da Repúb l rca , a que se reportam os

arts 94 e 95, 'foi conceb tdo , no Projeto da Ccrmasão de S,s
tematização, em função da escolha do sistema parlamentarista
de Governo Dentro da nova concepção de governo aprovada, as
funções daquele co'leç iado ficam adstr-rtas ao Conselho de De
fesa Nacional

Pelo acolhimento da emenda

Paulo 11
Pe1a aorovacão da emenda

EMENDA' 2TOOB96-i
AUTOR' GERALDO BULHOES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T0090 i-t
AUTOR ZI ZA VALADARES - PSDB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprima-se do i tem 11 do art 30 a expr-essão
.no caso de municípios com mars de duzentos rm l

eleitores" .

DISPOSITIVO EMENDADO _ Artigo i59, § 50
Suprima-se do parágrafo 50 , do ar-t ico i59,

do Projeto de ccnet i tutcao B, a expressão "além
do preço final, o valor dreor imtnado" ..

Suprima-se, do parágrafo 20 , do Art 30 do
Ato das D1Sposições Conat í tuo tona t s Trans1tór1as,
a segu i nte expressão

'I ao Poder Execut i vo.. "

PARECER.
O § 50 do art i 59 do Projeto tem o objet lVO de im-

plantar uma sistemática eficaz de controle de preços Ade-
mais. é da mais alta trncor-tancf a , para a consc terrt tzação do
consumidor, o conhecimento do ônus representado pelos tribu
tos que incidem sobre as mercadorias que consome e da marrípu
ção de preços que ocorre na sua comere i a 1i zação.

As dificuldades trrtc ra í s na implantação do s rstema ,
portanto, hão de ser suplantadas pelas vantagens, que trará
ao censum i dor.
Pela reje1Ç~o.

EMENDA 2T00903-S
AUTOR JOAQUIM SUCENA - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se do Inc-iso XVI, do art 70 o
seguinte texto" NO MíNIMO SUPERIOR EM
CINQUENTA POR CENTO .

Texto resultante da emenda proposta
SERV I CO EXTRAORDI NAR1O COM REMUNERAÇÃO

SUPERI OR A DO NORMAL

PARECER
Pela reJeição, com base no parecer á Emenda 796-5

EMEND~UT6~006g~~DOALME IDA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-una-se no parágrafo o rtavo do artigo 150
do texto do relator, a expressão "destinadas a
proteção de seus bens. serviços e insta lacães u

" •

ficando o parágrafo com o seguinte texto
Art. i50 _
Parágrafo o rtavc _ Os muntc ip tos poderão

constituir guardas muruc tpat s , conforme dispuser a
lei .....

PARECER.
A presente emenda pretende supr-rrmr- do § .ao do art

150 do texto oriundo do primeiro turno a expressão "destma
das á proteção de seus bens, ser-vi ços e msta1ações" A pro
pos rção melhora o texto. É sensato de txar- ao leg1s1ador or-d r
nar-ro dispor sobre a organ1zação e competênc1as das guardas
moruc tca i s

Pe 1a aprovação

iOS

PARECER'
DbJet 1va o nobre Autor da presente emenda, com a pro

posta de supressão da alínea u.J", do item 1. do art 108.

~~~~ee~~~~~~~t ~v~~~~~~~~~~ g~r;UP.~~~~e~~~~u~a~u~~~~~a~~19 i _
nar-ramerrte a representação do Procurador-Geral da Repúb l r>
ca , nos casos def m idos em le1 complementar, para interpre
tação de 1e1 ou ato norrnat rvo federal".

O nosso parecer é pe1a aprovação da Emenda, fundado nas

Supr trna-rse a alinea "J"" do inciso I do art

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PDS
PARECER PELA REJEI CÃO

EMENDA 2TOOB9S-B
AUTOR SÉRGIO SPADA
SUPRESSIVA

PARECER
As vantagens do s i stema de duplo esor-ut tnto sobre a maio

ria simples são bastante conhec tdas , uma vez que poss tb t l t tem
o avanço político e a marurtenção da estabilidade democr-at tca

A eleição em dois turnos se transforma. portanto. em peca
fundamental para o es'tabe lec imerrto de adntru tr-acõea 100a15
estáveis, mesmo que ap l icadas apenas nos muntc ip tos com maior
número de e le rtores

A emenda ampli a essa regra a todos os mun i c 1pios bras i -

leir~Spreciso. porém, reconhecer que este não é o pensamento
expresso pela maioria da ANe. na votação em 10 turno

Pela rejeiç~o.

EMENDA' 2T00897-0
AUTOR CUNHA BUENO
SUPRESSIVA



Suprima-se a a11nea "f u lI do 1nc1so I do art.

EMENDA. 2T00910-1
AUTOR MAURICIO FRUET - PMD8
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Subst, tu i r a expressão Si nd i cato (j nc i so I I
do art. 80 do Projeto de Const t tu tção B) por
organ,~ação sindical (§ 20 do art. 10 da reelação
fil'\al aprovada sem reVisão do relator

PAREC~~~ta_se de Emenda para correção ele err-e Com efeito.
o que se pretende é subst rtutr-. no texto do item II do ar-t .

80 do Projeto de Conat t tu lcão , a palavra "Sinelicato" pela
expressão "Orgenlzac:ião Sindlcal. /I

A Emenda ê procedente, e i s que a redação cada ao referi-
do item para o Segundo Turno elifere de que foi aprovada no
Primeiro Turno, quando se consagrou a express1!o "Organização
Sindical que, convêm assinalar, ê mais correta por abran

ger. alêm' dos Sindicatos. as Feeleraç15es e as Confederações
Pe1a aprovação.

PARECER'
A emenda merece e eleve ser- acatada, porquanto a supres-

.são , do caput do art. 50 das Disposições Transitórias, da
expressão "nos termos da Lei n. 5 315, de 12 de setembro de
i967", evitará que seJam benefic,ados também todos aqueles
que. durante a guerra. permaceceram no 11toral, o Que seria
,nJusto para os que efetivamente par-t rc tparam de ol5erações
bélicas. Por sua vez. a eliminação do parágrafo único elo mes
mo ar1:igo, evitará contradição com o Item Il do referido
ar-t . 60 (beneficios previdênciários. no Item 11, e qualquer
outra pensão, no parágrafo único).

Pela aprovação.

- PMOB
PARECER PELA REJEI ÇÃO

EMENDA. 2T00911-9
AUTOR: MILTON REIS
SUPRESSIVA

EMENDA 2T009D4-5
AUTOR JOAQUI M SUCENA - PTB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

mesmas razões que nos 1everam a em,t, r parecer favorável à.
Emenda no 957-7 .

10B.

PARECER'
Tem em vista a Emenda a supressão da al rnea "f", do

i tem I, do art 108, que dá. ao Supremo Tr ibuna I Federa 1 com
petência orlgmária para processar e julgar os confl i tos en
tre a União e os Estados, entre aquela e o Distrito Federal
ou entre "uns e outr-os".

Esses corrf Lt-tos , por envolverem, Quase sempre, matéria
constitucional hão de ficar na competência do Suprema Tri
buna 1 Federal. Entende o nobre autor da Emenda que a matéria
Já estarla dlscipl1nada "em parte, na alínea "h", do ltem I
do art. 111 (competência do Superior Tr rbuna'l de duat tça",

O tão Só argumento de Que os confl f-tos a Que se refere
a a l rnea "fOI sob proposta da supressão - aceite, para argu
mentar, a exat tdão de tal conc lusãc - estariam "em parte" a
brangidos pela compe'tênc ta fixada na a l rnea "h". do item I do
art. 111, que é do Supenor Tribunal de Justiea, não just,fi
caria a supressao sugerida, porque haveria questões Que res
tarlam não abrangidas pela a1 'inea Uh" retro-refer1da e fi
cariam sem def trncão quanto a corte competente para dirimi
las

Pelas cr-ecedarrtas razões somos pela reJeição da Emenda.

EMENDA 2TOD905-4
AUTOR. AIRTON COROIURO - PFL
SUPRESSIVA PAREcER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do § 70 do art, 229 do Projeto
de Cona-tt tu tção (B) a expressão"e cientificos"",
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PARECER
A f tna l t dada da Emenda é supr rmtr- o § 7. do ar-t 229 do

Projeto, a expressão "a clent'iflcoS". entendendo o Autor que
a sua perrnanênc ta no texto ceder-a elar margem a interpretação
ambigua, incluslVe em rela~ão ao aborto.

Parece-nos que o proponente não tem razão para tanta
apreensão, po 1 S ser 1 a i nócuo or-cp i c i ar ao casa1 educacão
sobre planejamento fami l rar sem oferecer-lhe os recursos
cientificos para esse fim

Pela reje,ção

Suprimir no ar-t 22 das Disposiç15es Gerais
e Transitórias elo projeto de Constituição (b) 20
tur-no

Art. 22. ttExceto nas f'undaçõas "

PARECE~ emenda em aná l t se pretende suor tmn- a, expressão "ex
ceto nas f'undaçõaa" da parte final do Ato' elas Df spoatcões
ConstltLJcianais "transitórias. O texto oriundo da primeira
discuss~o. ao tratar da estabilidade excepc tona t i zou os ser
vidores das fundações. Optamos por manter a decisão do ple
nano da Assembleia Nacional ccnst ttumte
. Pe'la rejelção

EMENO~ÚT6~~OÃ?~T6NCORDEIRO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Suprimam-se os §§ 10 ,20 e 30 e o caput
do ert 54 do Ato das Disposiç15es Constitucionais
Transltõrlas do ProJeto de Constituição (8)

PAR~C~Remenda. que propõe a supressão de parte do art. 54 do
Ato das üí seos ições Conat t tuc rona i s Tr-ans t-tor tas , fica preju
dicada em face de nosso parecer pela aprovação das de números
2T00044-8. 2T00500-8, 2T00412-5 e 2T00828-7. sucr-ess tvas to
tais.

Pela preJudicial,dade.

EMENOA: 2T00912-7
AUTOR. MELO FREI RE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Titulo 111 Capitulo 111 _ Art. 27. § 3
Suprima-se -do § 3 do art. 27 do Projeto de

Constituição (B) a palavra "prover"

PARECER:
A supressão do termo .."prover" aflQura-se-nos imprópria à

consecução cjo OÍJJet 1vo de tornar mai s claro e preciso o texto

emen~:~~ ccrrtrar-ro, pode vir a comprometê-lo. dando margem à
interpretação de Que os Legislativos Estaduais carecem de
competência para provimento de seus cargos, gerando impasse
de solução imprevisivel.

O preceito, em sua redação atual, é claro e preciso
Pela rejeição.

EMENDA' 2T00907 - 1
AUTOR AIRTON CORDEIRO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o § 30 do art 204 do Projeto de
const rturcãc (B)'

PAREC6RdiSPOSitivo sob exame estabelece parametros para a
elaboração de lei or-cnnar ta que drsc tp'l tnar-á a matár-ta , ou
seja a part tc rpaçâo subsidiár18 de empr-esas ou capitais es
tt"angeiros na ass,stênCla à saúde no Paj s , a qual deve ser
uma preocupação bàs i ca do Estado

Pela rejelção.

EMEND~UT6~OOÃ?~T6NCOROE I RO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇl\o

Suprima-se, do tncrso I Il do ar t 207 do
ProJeto de Const,tu'ção (B) a expressão "de
primeiro ou segundo grau ll ll

PARECER:
Pela reJe,ção, nos termos da emenda 2t-008i7-1.

EMEND~UT6~OD~~0RIcIOFRUET - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprima-se I do Caou't do ar-t 60 das

dispos;çõesn~~a~~~~~~'~~\:,e~6re~s~~5, d", 12 de
Setembro de i967. "e o parágrafo Ún1CO do mesmo
artigo

EMENDA 2T00913-5
AUTOR FRANClSCO AMARAL - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Dá-se a segUinte redação ao art 123'
Art. i23. O mandato dos representantes

classistas, em todas as instanclas, é de três
anos t permi t i da uma reconduçao.

PARECER
A Emenda ps-cpõe a ooes tb í t idade ele uma recondução dos re-

presentantes de qualquer tnstancta, el trmnando-sse o que se
poderia considerar um apanágio de pnmeira tnstanc ie

Ora. a recondução por uma vez aos juizes c tassretas , de
pr1me1ra 1nstânc1a, é regra ma1S QI.Je tl'ad7C1ona' e un1versa'
mente ace rta na dtnàmíca funcional dos tribunais do trabalho.

Alêm do mais. a Emenda inova pe lo acréscimo de matéria,
o que ê inadimissivel no segundo turno

Pela reJeição

EMEND~ÚT6~~O~~ÁN~ISCOAMARAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr,ma-se a expressão "de cac-r-etr-a" no
inciso I do § i. e no § 3., ambos do "ãrt. i 17 do
Projeto de Const 1tu 'Cão

PARECE~';"tamos·.e proposta supressão. no art 1i7. §§ 10 • r.e
30., da expressão "de carreira". que lmpedir1a pudessem fi
gurar nas 1istas de promocao a Minlstr-o do TST as juízes to
gados v rtat tc tos dos Tr ibunafs Regiona,s, oriundos do quinto
dos advogados e do quinto do M1nlsténo Públ,co.

Pe la aprovaç$;o



Em virtude de nosso aco lrumerrto a Emenda 2T00638-1. Que
suor i me o art 53 , por just i ca e convem ênc 1a , a medi da sob
exame f i ca preJud i cada.

Pela preJudicialidade.

Suor tmam-ae do lnC'SO 11 do § 10 do art.
150 do ProJeto B (20 rruno}. os termos "em todo o
terr-rtor-ro nacional"" e "o contrabando e o
desoamlna"" .

O texto remanescente, em consequênc ra da
supressão, passa a ser o segUinte

"Art 150 ( ,. .
§10 A pol r t rca federal, met rtutoa por le1

como órgão permanente, destina-se a'
(. ,
II _ prevenir e reprimir o trásfego i 1tc rto

de entorpecentes e drogas afins, sem or-euuj zo da
ação fazendária e de outros órgãos pObl1CCS em
suas respect i vas áreas de comoe ténc i a, 11 fi

EMENDA 2TD0915-1
AUTOR GENEBALDO CORREI A _ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Supr1mi r no § 3 do art 79 , a expressão
" a proclamação do resultado \I

PARECÃ
R
~ lteração que é proposta para o parágrafo 30. do art i

go 79 e I rmtna um ponto lmportante para a contagem do PC8ZO de
trinta cnas para que tenha mício o 20. turno de votaçao, ou
se.ra, o termo trrrcf a l

Pe1areje1cão da emenda

EMENDA 2T00916-0
AUTOR GENEBALDO CORREI A - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprimir no ,nc,so!ll 'do art 3D a

expres~ão' tr irrte e

EMENDA 2T00922-4
AUTOR MILTON LIMA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO
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PARE~~~ i festo-me pe 1a aprovação, nos termos do parecer ofere
c1do à Emenda no 2T00003-1

EMENDA: 2T00917-8
AUTOR GENEBALDO CORREI A _ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Suprlmir no § 3 do art 18 a expressão
" . dlretamente. "

PARECER:
Conforme a pr-óor t a Just, f i cação do autor. a supressão

proposta v t sa a ampl lar o umver-so a ser consultada
'rr-ata-se de emenda modrf rcat iva , porquanto altera o

objetivo do pr-ece i-to
Isto pasto, comames pela.sua reJeição

PARECER:
Pretende a emenda sub examine suprimir do Art 150 § 10

mcrso 11 as expressões "em todo o -ter-r-r tór-ro nacional" e ,
mai s , "contrabando e descaminho" DiZ o autor Que compete ao
MinistêrlO da Fazenda tradiCionalmente, a prevenção e repres
são ao contrabando e ao descarmnbo e que seria erro atr ibuir
tal competênCia, também. à Pol íeia Federal. A dou1.ru'la ens ina
que o contrabando ou descemmho conat rtu i i 1te i te penal e i
1 tc t to fiscal e Que mutat rs mutandi a r-espcnaab t l idade cr-r
mtna t não exclui a responsabi 1idade fiscal Tanto a fraude
fiscal quanto a fraude cr trmna l haverão de ser reprimidas, e
esta repressão ha de se conc:ret i zar pe 1a ação das autor i da
des a lf'andeçar-tas e po l tc raf s , porque, a prática induz a este
entendimento Não ha Que falar em confllto de competênc1a •
mas em ação conounra A norma caracteriza, na melhor técnica
de admln1stração, compe'têncrae concorrentes, em que as ações
se integram Pela reJeição.

EMENDA 2TD0918-6
AUTOR: GENEBALDD CDRREI A - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TD0923-2
AUTOR. MILTON UMA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Suorumr- no § 2 do ar-t 17 e expressão
C1Vl1 "

suor-una-se do lnC,SO X do art rqo 3D a
expressão.

lO de bairro

PAREC~~opõe o autor a supressão da expressão "C1V11" no § 20
do art 17, que trata dos Part,dos Po l t t t coe

Realmente tal palavra não é necessàr ta no texto
O refer1do drsoosrt ivo deve apenas drzer- que os part rdos

po l i t tcos adouir-em per-sona l rdade Jurídica na forma da 'le i

Pe1a aprovação

PARECER
Pe1a aprovação, nos termos da emenda No 2tD0573-3

EMENDA 2TOD919-4
AUTOR: RUY NEDEL
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T00924-1
AUTOR JOSE CARLOS MARTINEZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprimir o ar-t roo 2.27

Suprlmlr o § 7. do art. 14.

PARECER:
A emenda pretende r-et u-ar- do texto conet rtuc tona l a me 

leg,b1l,dade por parentesco, com a supressão do §70 do art
14

A mejectb i t rdade por parentesco deve ser mantida para
evi tar- ou imped1í que chefes de execut ivos exerçam in
fluência po l rt tca capaz de garantir a e le i ção de seus fa
mi 11ares

Pela rejelção.

PARECER
Pela r-e.ie tção , nos termos do ar-t iço 2t0082U-1

EMENDA 2T00925-9
AUTOR JOSE CARLOS MARTINEZ _- PMDB
SUPRESSIVA PARECER PEUl APROVAÇAO

Suprimir o artigo 53, do ato das DispOSições
Cons-t1tucional Tras1tórias.

Ret,rar ,o Inciso V, do paragrafo 30 , do
Artlg053, do Titulo "Ato da D'tspos i ções
Conat r tuc tona i s Tr-as rtór-ias" 11

EMENDA 2TD0921-6
AUTOR IBERE FERREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Incluir no art 41 um tnc rso com a seguinte
redação

"por 1nva 1 i dez, com proventos
proporCionaiS, "

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suprimir parte do

drsoosrt ivc do PrOjeto que isenta os micro e pequenos empr-e-
sar-ros (no per rodo de 28/02/86 a 28/02/87) e os mrrn s , pe-
quenos e médros produtores rur-ats (no per rodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção mone-tár-ia sobre déb r-toe
decorrentes de emprestimo concedidos por bancos e institUi-
ções e inence ir-es

EMENDA 2T00926-7
AUTOR JOSÉ CARLOS MARTINEZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

Suprimlr o art 156, incrso III, "a"", a
expressão "geradores"" f icando o artigo com a
segu i nte redação
Art 156

PARECER
A emenda tem como escopo sucr umr- o drscosrt tvo que i-

senta de correção monetária os debitas decorrentes de empres
t unos concedi dos por bancos e por i nst i tu i ções f i nanee 1ras .

1 - aos micro e pequenos empresáriOS (ou seus estabele
cvmerrtos] no período de 28/02/86 a 28/02/B7.

2 - aos mini, pequenos e med-os produtores r-ur-e i s no pe
ríodo de 28/02/86 a 31/12/87 (relativos a cr-ed-rro rural)

Sabemos que 0$ efeitos econômicos, soc ta is e pol í t tcos
da cr-ise Que atravessamos aprofundam-se e alastram-se de for
ma crescente, penalizando um número cada vez maior de segmen
tos

As saídas para a crise da economa brasileira não podem
ser resolvidas simplesmente com a ut i J t zação de instrumentos
que cr i v i 18g 1em apenas grupos {mi ero e pequenos empresar i os e
mini, pequenos e mêdios produtores r-ur-ai s)

Ademai s , por todo o Pa í s i numeras tomadores de emprést 1
mos honraram com o sacr- i f i c i o de seus bens emprest 1 mos con
traídos naquela ocasião Não sabemos Quem ir-ra indenizá-los

Es-tamos certos de que uma das causas da cr 1se em Que se
acha mergulhada a economia br-as t te ir-a é a do def tci't pob l rco

Este. no caso de aprovação do dtsoosrt ivo do Pro.jeto , seria,
por certo, "f tnanc tado por mai s tmpostos", fazendo recair so
bre -toda a sociedade o pr-vv i légio dado a alguns poucos Seria
como priva-tizar lucros e 5001al 'tzar- prejuízos

A emenda proposta ê, POiS, de inteira Justlça e conve
n f ênc ta

Pe 1a aprovação

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TDD92D-8
AUTOR RUY NEDEL
POR ERRO

PARECER:
O ilustre Senador José Fogaça sugere, com sua Emenda,

que houve uma emi ssão na redação do venc i do, a qua 1 de i xou de
contemplar a aposentadoria da ser-vidor- pQbl iCO no caso de sua
i nva 1i dez permanente, quando esta i nva 1i dez não decorra de a
cidente em ser-viço

Concordamos com Sua E~celência e acatamos sua Emenda,
pelo seu ev ioerrte mérito Em decorrência, estamos acatando as
Emendas 920-8. 566-1, dos Ccns't i tu, ntes Ruy Nede1, Gera 1do
Campos e Octáv i o E1 í seo , r-esoeot i vamente, nos termos da reda
ção proposta pelo const rtu irrte José Fogaça
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111
a) em re1ação a fatos ocor-r- i dos aFltes do

inciso da vlgência da 161 Que houve lnstituldo ou
aumento.

PARECER
O fato gerador de tr-ibuto é o conourrto dos pressupostos

abstratos contidos na norma de direito mater ra l , de cu.ra con
creta real tzação decorrem os efeitos Jur'dicos pr-ev r s'toa Em
outras palavras. quando a le1 elege um de'termtnado fato (em
tese ). para drzer- que a sua ocorr-ênc ta tnp l tcar-à no surgi
mento da obrigação tr-rbutar-ra , esse fato passa a ser fato ge
rador do t r tbuto ,

A supressão da expressão "geradores 11 • no texto do art
156. inciso IIr. a l tnea "a", portanto, não mcdrf tcar-ta os e
feitos da norma, mas empobreceria. somente, o seu conteúdo
técnlCO

Pela rejelção

EMENDA 2T00927-5
AUTOR. JOsé: CARLOS MARTINEZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Ato das D1Sposições const rtuctonars
Trasitórias
Supr trrur- o ar-t rço 54, a expressão "para com as
Fazendas"" Ficando o par-áçr-af'o para a SegUlnte
redacao
Art.54 Os déb1tos Federais, Estaduals e
Municlpa1s. da natureza tr-ibutár ia , CUJO fato

~~~~~~to~e~~an~~~r~:': ~iel~~ ~~1~:~e~~~~~~o~98~u
não, poderão ser pagos pe lava1ar cor-r-i g 1do
mene'ter tamerrte , sem multas, Juros de mora e outros
encargos. de uma só vez, dentro de cento e virrte
dras contados da data da promulgação da
ccnst rturcao , ou até se i s parcelas mensa i s e
sucessivas.

PARECER:
A emenda. Que propõe a suor-easão de parte do art 54 do

Ato das D'i epoe tçõas Cons't i tuc tona rs Tr'anst tór ras , f ice pr-eou
drcada em face de nosso parecer pela aprovação das de números
2T00044-B, 2T00500-8, 2T00412-5 e 2TD0828-7. supressivas to
tais

Pela prejudic1alldade

EMENDA 2T00928-3
AUTOR. BASILIO VILLANI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Sucr-ima-se da art 53 do ato das Disposições
Transltórlas as referênclas aos seçuirrtes termos
Art 53

1 _ "E-pequenos""
r I _ "Pequenos e médlos''''
§ 10 _ E pequenas empresas as pessoas

Jurídlcas e as f irmas mdivrouais com receita
anual de- até virrte e c mco rml Obr1gações do
Tesouro nec lona1""

§ 20 _ "Pequeno e mêdlO""

PARECER.
A emenda proposta tem como escapo sucr-rmtr- parte do

dlSPOS,t1VO do ProJeto que i serrta os mtcr-o e peouencs ernor-e-
sér-ros (no período de 28/02/B6 a 2B/02/B7) e os mtrn s , pe-
quenos e medres produtores r-ur-a te (no per-rodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da corr-eção monerar-ra sobre déb r tos
decorrentes de ernor-ést uro concedrdos par bancos e mst ttur-
cães f 1 nance i r-as

Em v i r tude de nosso acotrnmento á Emenda 2T0063B-l. que
suor trne o art 53, por justlça e conventéncra , a medlda sob
exame f rca preJudlcada

Pela preJud,c,a lldade.

EMENDA 2T00929-1
AUTOR' BASILIO VILLANI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suor rma-rse o 1nC1SO VI I do ar-t 197 do
crcceto de const rtuicac "B'''' _ Redaçao para o 20
turno

PARECER'
A emenda pretende suor rmtr- o mc i so VII do art 197 Tra

ta-se de di spos i t tvo que restrlnge a transferêncla de recur
sos de uma reg1ão pobre para outra mai s desenvo1v 1da do Paí s .

A supressão do menc ronaoo mcj so pode v tr- a pre.jucricar- as
reg1ões menos desenvo1v 1das do Pa i s

Pela reJeicão.

EMENDA. 2T00930-5
AUTOR BASILIO VILLANI - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se, no lnC1SO VI do er-t rco 197 do
Projeto de const rtuicao (redaçao para 20. Turno),
a expressão segu 1nte

"VI _ garatmdo crédltos. apl icaçães e
depósitos até determmada valor, vedada a
partlclpaçào de recursos da Unlão"l'

PARECER
A emenda pretende supr-,mlr a expressão garant1ndo-

crédltos. apllcaçães e dePós1tos até determmado valór. veda~
da a partlclpação de recursos da Un1ão", que consta no lnC1SO
VI do art 197

Ju 1gamos que é 1mportante a ar 1ação de fundo ou segur-o de
crédltos e deDÓs1tos. sem a partlc1pação de recursos da
Unlão, ou seJa. do contr1bulnte. de lmpostos pagos pelo povo

Pe1a reJel ção

EMENDA: 2T00931-3
AUTOR. BASILIO VILLANI - PTB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr tma-ae , no tnc i so I do art 197 do
Projeto de CCnst 1tu1ção (Redação para o 20
Tur-no). a expressão seguinte.

"1 _ sendo vedada a essas 1nst i tu 1çõee a
oar-t ic tpacão em a't tv tdadee não previstas nesta
autor rzacão , ""

PARECER:
Somos pelo aco lh tmerrto da Emenda. nos termos da justifi

cação do autor.

EMENDA 2T00932-1
AUTOR: DALToN CANABRAVA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-rma-se do parágrafo 70 do artlgo 150 a
palavra "organ1zação lJ

, de forma Que o referlClo
parágrafo passe a ter a segw 1nte r-edação

"Art 150 _ .
§ 70 _ A le1 disc1plmará o funcionamento

das órgãos responsáve 1 S pe 1a segurança PQb1i ca , de
mana 1ra a assegurar a ef 1 c 1ênc 1a de suas
at tv rdadee"

PARECER.
Pretende a presente emenda a supr-essão do termo "orgat

nt zacêo" que consta do § 70 do art 150 Alega o autor que
a presença do termo traduz r-edondàncta , porque já consta do
art 22. tncrso XX Não assiste razão ao 11ustre autor, pois
este ú l t tmo df sposvt ivo trata unrcamerrte da Polícia M11itar e
da Corpo de Bombe1ros

A supressão desejada no texto do § 70 vir-ta r~duz1r em
muito a ênfase que deverá merecer a elàbaração da importante
1a1 dt sc ip l tnador-a da or-cenrzacao e do f'unc ronamerrto do pró-
pr to s i s'tema de segurança púb l rca , de manerra a assegurar a
ee tc ténc ta de suas at iv tdades

Pela reJelçaO

EMENDA 2T00933-D
AUTOR' TEOTONIO VILELA FILHO - PMoB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprlma-se do art 165, letra C, do ProJeto
de Const t tu rção "8", as segulntes expressões "de
f trianc r amerrt o ao setor pr-odut rvo" e "atraves de
rns't r-tu tções t tnence ir-ee de .cararer- r-egnone l "

PARECER'
A r-edação do 1nC1SO 11 do art i65. que entendemos deva

ser marrt rda fiO texto const rtuc icna't , assegura a par-t rc'ipacão

do setor produt lVO das Reglães Norte, Nordeste e Centro-Oes
te. sab ioamerrte rnai s ef tc ierrte em suas ações, a partir de re
cursos púb l t cos Por seu turno: cabe ao Estado estabelecer as
dtr-etr-f zes para a ap l toação desses recursos. obJetlvando sem
pre o desenvojv imenro daquelas regiões

Assim sendo. nosso voto é pela r-e.je rcãc da emenda

EMEND~UT6~oOi~6:;:gN10'VI LELA FI LHO - PMoB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una ....se. do art 207, mo í so llI, 1I 1n
fme". do ProJeto de Cons't t tu tção "B". a
expr-eeeêo "de pr tme ir-o e segunda graus ll

PARECER
Pela reJelçao, nos term~s da emenda 2t-00817-1

EMENDA. 2T00935-6
AUTOR' MELO FREI RE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr-rma-ese do § 20, do Art1ga 25. as
expressões "a empresa estatal, com exc lustv rdade
de dratr-tbu tção"

PARECER
Consoante o art 183. a pesou i sa , a lavra, a lmportação. a

exportação e o transporta por meio de conduto de gás const i-
tuem moricpó l io da Un-ião Seguindo a mesma df r-e-tr-r a, o art.
25. em seu parágrafo 2 -. Que a emenda 1ntenta, de forma su
pr-eas tva , modtf tcar- - defere aos Estados a exploração direta,
ou mediante concessão a empresa estatal. com exc lustv idade de
di s'tr ibu tcão os ser-v icos 10ca1S de gás cana l tzaoo (A expres
são "gás cana t rzeoo'' entend1da como o sistema local de d1S
trlbuicão do produto através de canallzação 11gada a cada e
d1f1C10 ou r-esldêncla, como ocor-re hOJe nas Cldades do Rl0 de
Janelro e São Paulo)

Destarte, haverá, de for-ma gradatlva. extraordinãr18 am
pl1ação na" dlstrlbulção de gás natural canallzado, conside
rando as sign1ficatlvas reservas que estão sendo descobertas.
serV1ços de 1mpresclndivel inter-esse PúbllCO, Que. conforme
se depreende dos dlSPOS1'bvos aprovadas da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma 1dêntica ao Que ocorre hoje com
os serVlços de dlstrlbulcão de energH~: elétrlca. de telefone,
de abasteclment:o d'água, etc Assim. a aceltação da presente
emenda posslbl 1ltarla a par-tlclpação da iniclatlva privada
na exploraç~o do s1stema, pondo por terra as corretas dispo
slcões dos textos cltados

Pela reJeição



Suprima-se no parágrafo único do art 20
D1Sposições Tr-ans rtór-tas , a palavra "legalmente".

Suprima-se o inciso XXXII, do artigo 70. do
ProJeto de Constltuição (redação para o segundo
Turno), que reza

"XXXII _ pr-otb rção de dt s't trição entre
trabalho manual, técnico e mtelectual ou entre os
pr-of t 55'ona , s respect i vos "

PARECER:
Optamos por manter no texto do Projeto de Cons't t tu rção a

proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e inte
lectual ou entre os proflss10nais respect 1VOS , conforme apro
vado no 10 turno de votação da Constituinte.

Pela rejelção

PARECER'
Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprova

da pela Admlnlstração, daí só ter serrt rdo o d,SPOS,t,yO a
que se refere a emenda - art 20, parágrafo ÚnlCO do Ato das
Disposições Constitucionais Transltórias - se exclu'ida a pa
lavra "legalmente" (as s rtuações pacf f tcas estão atendidas
pelo art. 38 do ProJeto

J
de constutcão) •

PeI a aprovação
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PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2T00943-7
AUTOR TADEU FRANÇA
SUPRESSIVA

Suprlma-se a a11nea "b" do in0150 X do Art
i61 do Titulo VI, Capitulo I, Seção IV do Proaero
de Conat t tu rcêo "B"

PARECER'
A instalação e o f'unc ronarnerrto de empresas produtoras de

petróleo e de combustlveis e de Iubr-tf tcarrtes I íquldos e ga
sosos dele der-i vados , assim como de ener-ç ia elétrica, lmpl tca ,
em qualquer caso, no mvest imerrto e na transferência de ele-
vados recursos f'eder-a i s para o terr-rtor io do Estado em que se
local izam te is empresas O Estado, no caso, não se benef rc ra
samente com o desenvolvlmento que a empresa promove em suas
tmediações , com o surgimento de novos empregos e com a cres
cente f rxação dos empregados e de seus familiares em seu ter
r rtor-ro , mas também com as faci I idades cr redas pela proxlmi
dade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.

Por outro lado ê da área do Estado ccnsurmdor-. que saem
todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os cam
bust ive is ou lubr rf ioerrtes consumidas, tnc lus tve os lucros do
produtor Os Estados oesor-cvroos de tals recursos poderiam
V1r a ter graves problemas econômrccs , se a trnurn dade não
pers 1st 1sse

A 1munidade tr vbutar- la que se pretende suprimir é. por
tanto, justa e não traz cr-eau í zos ao Estado produtor

Pela reJelção

meira semana, é dtr-e rto Já pr-evi sto em Ie t
Por outro lado, não nos parece necessário, na mator ta

dos casos. que o genltor se afaste durante alto dtas , cabendo
-- à lei prever as drf'er-encae hrpó'teses e a duração que a 1icen

ça paternidade deve ter em cada caso
Pelo exposto, entendemos que o 1nciso XIX do art 70

devem ter aupr tmrdos os termos "de oito dras" I "mesmos" e "do
mctsc arrter-ror , aos que preencham os r-ecurs t tcs". mas não
cabe a supress-ão "10 totum" •

Pela reJeição

- PMDB
PARECER PELA APRDVAÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEI CÃO

EMENDA ZT00938- i
AUTOR. MALULY NETO
SUPRESSIVA

EMENDA: 2T00937-2
AUTOR. MALULY NETO
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T00936-4
AUTOR' PAULO RAMOS
SUPRESSIVA

Titulo VII - Da ordem econôrm ca 'e f tnance ir-a
Capítulo I - dos pr tnc ipios gerais, da

mtervenção do estado, do reglme de propnedáde do
subsolo e da at iv.tdaoe econõrm ca

Art,go - 178
___Suprlma-se a expressão "e regulará a remessa
de lucros", permanecendo a seçurrrte redação

Art 17B - A Le i dt sc rp l mar-a, com base no
interesse nacional, os mvestlmentos de caprta l
estrangelro e tncent ivar-a os r-e invest rmentos

Suor-una-ae , do tnc rso XI do art 3B, a
expressão lIMunlc~pios"

PARECER'
A emenda pretende suprimir a palavra "MuniçíploS u do -m

ciso XI do art 3B do Projeto de const rturcao A Just,f,ca
t tva é de que o drspcs t t rvo rrnpede que func tonar tos das Ca-
maras de Vereadores percebam remuneração superior à dos ve-
reador-ee nas pequenas c, dades do mter1Dr -

Optamos por manter no texto oonst i tucrcna t a redação a
provada no 10. turno de votação, lnclulndo-se os munlc1ploS.

Votamos pela reJeição da emenda

EMENDA' 2T00944-5
AUTOR. TADEU FRANÇA
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEICÃO

PARECER:
Pela rejeição, nos termos da emenda 2tDD863-5

Suprima-se do art. 2D5, ,nClSO II do Pr-o.rato
de Cons't t tu rção (B), a axor-essao •• "e de saúde
do traba I hador"

PARECER
Indrapensável nos parece que a lei que d í sc tp l ine os

tnves't imerrtos de caprta'l estr-anaerr-c quanto à remessa de lu
cros ao exter-ior , dev ido a lmportâncla da matérla é de seu
alcance econôm1co

Pe1a r-e.rer ção da emenda

EMENDA: 2TOD939-9
AUTOR MALULY NETO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA lrD0945-3
AUTOR TADEU FRANÇA
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PDT

EMENDA lTDD94D-2
AUTOR: NAPHTALI ALVES DE SOUZA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Suprima-se o \tem i do artlgo 95 do ProJeto
de Constituição (B) 20 turno

PARECER
Tendo em vista nossa opção por suprimir os arts 94 e 95,

com fundamento nas razões exoendtdas na Justlflcativa da
Emenda no. 2TOI057-5, cons rder-amos preJUdlCada a presente
proposição

Peia preJudlcial idade.

Titulo VIII - DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO 11 - DA SEGURIDADE SOCIAL
SECÃO li - DA PREVIDÊNCI A SOCI AL
ARTIGO - 207
INCISO - III
Suprlmam-se a expressão "de or-tme tr-o e

segundo graus", permanecendo. portanto. a securrrte
redação

Art 207 -. .
111 - após tr-inta anos, ao professor, e, após

vinte e cinco anos. a professora. por eeet rvo
exerciC10 de função de rnaglstério

PARECER
Pela reJe,ção, nos termos da emenda 2t-00817-1.

Titulo III _ da Orgamzação do Estado
Capítulo VII _ da admtrn s'tr-ação púb l rca
Seção II _ dos ser-v-cor-es pObl1COS c ivf s
Artigo _ 42
sucr rma-se a expressão "após 2 anos de

ef'et ivo exer-c ic to". permanecendo, portanto, a
segu1nte r-edação

Art 42 _ São estáveis os serv idor-es
nomeados em vir-tude de concurso púb l rco

PARECER
O concurso púb'l too é uma cond i ção necesaár ta para o pr,-

melro ,ngresso em cargo ou emprego púb l rco Mas entendemos
que não é condição suf rc ierrte para aour tatar- a cacacrtação
do candidato para o efet,vo exercíC10 do cargo ou a sua ade
quação ou harrrom aacãc com a natureza das at rv tdades que tr-á
exercer na acmu-n s-t r-acêo púb t rca

Dar ao cand,dato estabi 1,dade como eerv tdor públ1co pela
sua mera aprovação em concurso ser-ra desatender aos rrrter'es
ses da aomrn str-acão, subtr-arndo-Jhe a neceasár ta mobt l rdade
para eventualmente refutar servldores inadequados para o efe
t i vo exer-c tc ro do cargo ou emprego pObl1CO, o que ocorreria
com a supressão de expressão proposta pelo nobre Constituin
te

EMENDA: 2T0094 i-i
AUTOR NAPHTALI ALVES DE SDUZA - PMDB
SUPRESS1VA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o item XIV do Art,go 70 do Ante
ProJeto de Constituiçilo (B) 20 turno

PARECER.
A Emenda pretende suprlmir o t-tem XIV do art 70. do

Projeto de Conat t tu i cão , que assegura aos trabalhadores
urbanos e rurais d,reito à jornada máxima de seis horas
para o trabalho rea11zado em turnos lnlnterruptos de re
vezamerrto

Nilo há como se aprovar a presente Emenda, porquanto
a matér-ia constante do dt sccs t t rvo que se a lme.ja suor-r
mtr resultou de acordo entre as l tder-anças ,

Pela reJeição

EMENDA' 2T00942-9
AUTOR NAPHTALI ALVES DE SOUZA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o ítem XIX do ar-t ioo 70. do
ProjetOl de Const 1tu, cao (b) 20. turno

PARECER'
D afastamento do trabalho sem preJuízo do sa làr-to , por

um dia, no caso de nascimento de f i lho , no decorrer da or r-

eMENDA. 2T00946-1
AUTDR TADEU FRANÇA
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEIÇÃO



-----EMENDA· 2T00947-0
AUTOR' MANSUETO DE LAVOR - PMDB
SUPRESSJVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER ,
Pe1a r-e.re i ção , nos termos do Parecer á Emenda n 2tOOS07-

Suprima-se. do § 70, do Art i4 do ProJeto
de Cons"titU1Ção, a expressão 11 OU
adtritdade ""

Suprlma-se do lnC1S0 XXXII!, do Art 70 do
Capitulo 11 {Dos D1reytos Soc1a1s)a expressão
"S8 1vo na cond 1 Cão de aprend i z"

53, do

- PFL
PARECER PELA REJEJÇÃO

Supr rma-ee no tncrso Ll l , art
ProJeto (8). a expressão "em sessão"

PARECER
A emenda r-et ir-a do texto a necess ioace de 1e1 complemen

tar para regular a proteção do emprego contra desped'ida ar-o r
trâr1a

Pela c rmensão da ma'tér ra , o status de 1e1 complementar- e
essenc ia t para sua dlscussão

Cons roer-enoc Que a redação do lnC1SD I do ari:: 7 resul-
tou de acordo entre as t idar-anças , nosso parecer é pela re-
je,çâo da proposta

EMENDA: 2T00957-7
AUTOR. NESTOR DUARTE - PMDB
SUPRESSJVA PARECER PELA APROVAÇÃO

votação da Const,tumte
Por lSS0, somos pela reJelção da emenda

Suprima-se o § to do Art. 70 do Capítulo
11 (Dos ürr-ertos Soc ters ) do titulo Jl (Dos
ü-tr-e-rtoa e Garant1as Fundamerrta t s )

PARECER
Parece-me que a arQUi Cão dos i nd 1cados para os cargos

Que O d1SPOSltlVO menc rona eo pode ser ee t to em sessão do
Senado Federal. púb I f ca , sem dúv tda , cama consta do texto

Não ve.jc , ass trn, como possa prosperar a 1ntenção do no-
bre Autor da Emenda, que pretende se.ra a argu,ção púb11ca,
mas não 11em sessão 11

Pela re.re içao da emenda

EMENDA 2T00956-9
AUTOR NESTOR DUARTE - PMDB

. SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00952-6
AUTOR AUGUSTO CARVALHO - PCB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEJÇÃO

PARECER.
O obJetlvo da presente Emenda e supr tnur- o § 10 do 70.

do ProJeto de ccnst t-tuicão , Que prevê Que os drr-e i tos so-
C1a1S dos i:rabalhador-es rur-a ie. ravs como, FGTS, remuneração

do trabalho noturno. part rc tpação nos lucros da empresa.
l rcenca-nestanre. l1cença-paternidade e outros, serão d1S-

c ip l tnados em 'le t , que OS adaptará ás pecu l rar tdades de sua
at tv tdade .

A previsão da n.ecessidade de a 161 ord1nária V1r ia d1S-
c tp t mar- determinados benef tcros assegurados aos trabalha-
dores r-ur-ars não repr-esenta ameaça de prejuízo a essa ca
tegor1a Justlflca-se tal medrda face às pecu l rar rdades pró
pr-raa do tr-abalbo no meio rural

Pela r-e.je tçêo

suor ima-ss no mcrsc J (hum) do artigo 70.
(sétimo) do Pr-o.jeto Const t tuc rcna l a palavra
"corro 1ementar 11"

Suprlma-se o artlgo 21 do Ato das
D1Spos1côes Const1tuc10na1s Transltórlas

EMENDA' 2.T00953-4
AUTOR AUGUSTO CARVALHO - PCB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pretende a emenda em estudo a supressão do art 21 do

Ato das D1Spos1çBes Cons-tltuclona1s Trans rtor ras Argumenta o
autor que o dlSPOSltivo do or-coeto er-rar-a ser-ias dlflcllldades
na Po1;tica de pessoal dos Estados e Munlc'iplos, onde muitos
ser-vicor-es ja ter-iam adqu1rldo estab, 1tdacíe

ürscor-derros do 1lustre autor quanto as dt f rcu'ldades que
o d 1soos 1t 1vo possa cr 1ar e concordamos com e 1e quando d 1Z da
JUs"!:: i ça do conteúdo

Pela re.ieiçêo

Suprimir a a1inea "o", do tncrse I. do art
108. do Projeto (8)

PARECER
Propõe-se. com a supressão suger 1da, aa a 11nea "J II • do

inC1SO I do art 108. QUE! se.ra eliminada a compe'ténc ra do Su
premo Tribunal Federal para "processar e. Ju1gar. orlglnarla-
mente . a representação do Procurador-Gera 1 da Repúb 11ca,
nos casos def trudcs em le1 complementar, para a 1nterpr-etaçao

de le1 ou ato normat1vo federal"
Argumenta o nobre Autor da Emenda - e tem razão S Exa

quando , sto sustenta- que, consoarlte o ProJeto. a guarda da
le1 federal passou a ser atrlbuída ao Super10r Tr1bunal de
Justlca, razão por Que não se expllca pers1$'ta o Supremo
Tr1bunal Federal com competênc1a res1dual nesse campo

Ao Supremo Tr1buna 1 Federa 1 o ProJeto ....eservou a guarda
da ConstltulÇão e atrlbulçOes outras Que o fazem foco das de
cisões que dlzem respe1to à soberanla naclonal e à integr1da
de da Federação, fazendo-o, efetlvamente, o Exce1so Pretor10
Pelo exposto, manlfestamo-nos favoravelmente à proposiçao

EMENDA' 2T00954-2
AUTOR MARIO ASSAD
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEJÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Pela rejeição.

4

PARECER
Pretende o autor suprimir a expressão "ou ef trndaoe'' do

§§ 70 de ari: 14. que trata da ine1eglb,1 idade por parentes
co

Entendemos Que a lneleglb,11dade por parentesco deve tam
bàm ating,r os parentes por af rrrrdade , para evrtar- ou impe
dir Que chefes executivos exerçam mfluência polít,ca capaz
de garantll"' a elelcão de seus f arm 1,aI""BS

Pela reJeição.

Titulo VI, Seção IV, art 161, § 20, lnC1SOS
I e II

Suprima-se do referido dr spcs t t tvo a
expressão 11. • ou prestaçâo de serviços "e "ou
prestaç6es". r-esoect i vamente I para der a seguinte
redação

"§ 20. _ O 'impos-to previsto no 1n0150 I.
"b", atenderá ao seguinte

I _ será nao-curutat ivo, compensando-se o
que for devido em cada operação re lat tva á
c rr-cutacao de mercadorias com o mantante cobrado
nas anterlores pelo mesmo ou outro Estado ou o
D,str,to Federal;

I1 _ a i sencão ou não-Ync í dénc ra , salvo
deter-mmacão em corrtr-ar io da leg1slaçâo'

aI não tmpl rcará crédr to para compensação
com o montante dsvrdo nas operações segu1ntes,

b) acar-r-e'tar-à a anulação do cr-éd-i-to rE:llat1vo
as operações anteriores"

Suprimir o § 20 do art 170 que autoriza o
Banco Central dq Bras11 a comprar e "ender "btulos
da enn ssão do 'tesouro nacvona t com o obaet ivo de
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros,
dt scosrt tvo em confl ito com os rnc isos IV e V do
art 197 que transferem para lei complementar a
organizac'ao. o funC1onamento e as atr-rou-tceee da
Banco Cent ra 1 do Bras i 1

PARECER
Jnexlste confl i to apontado entre o § 20 do Art 170

(o qual se pretende supr-trmr-}. que autor-iza o Banco Central
do Bras11 a comprar e vender t i tu 1os da Emi seãc do Tesouro
Naciona l com o objet1vo de regular a oferta de moeda ou a
taxa de juros. com os inc i sos IV e V do Art 197, que trans
fere para lei complementar a organ1zacão, o f'unc tonarnerrto e
as atr1bu1Ções do Banco Central do Bras1l

Pela rejeição.

Suprima-se, do rnc iso VJ do artigo 30 do
Projeto de const ttu-cao "8". a expressão'" e
na c tr-çunscr-rcão do Mun1c'ipio"

EMENDA 2T00948-8
AUTOR. DARCY DEnos
SUPRESSIVA

PARECER.
A mclusão da prestação de ser-vrços na base de cálculo

de ,mpostos sobre a c ir-cu lação de mercadonas (e serv-cos) ,
a despe-rto de Ser proposta nova no País, é excer-réncta- v t-'
venc 1ada , há ma1s de duas décadas. pe 1os pa ~ ses europeus, com
relação aos seus impostos sobre o varor- agregado ou adicio-
nado A não-cumr'l at tv'tdade , tnclustve no que tange aos
serv rços ê caracter tet tca comum a todos esses rmoos'tos , sem
exceção. não havendo no't tc ra de qualsquer fatos que possam
recomendar a não adoção desse cr'itérlO

As rouvàve is preocupações do ermnerrre Autor da Emenda,
que o levaram a propor a supressão dos ser-v rços da s i eternát r
ca da não-cueu lat rvrdaoe do ,mposto sobre oper-acões relatlvas
a circulação de mercadorias e sobre prestaCão de serviços de
transporte trrter-estacua l e mtermumc1pal e de comunicação,
nos parecem, pois. l11fundadas

Pela r-e.je t ção

EMENDA' 2T00950-0
AUTOR' AUGUSTO CARVALHO - PCB
SUPRESSJVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00949-6
AUTOR DARCY DE!TOS
SUPRESSJVA

EMENDA 2T00951 -8
AUTOR AUGUSTO CARVALHO - PCB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEJÇÃO

94

PARECER
Optamos ,.lor manter no texto do. ProJeto de COrlst,tuição

o ,neiso XXXJII do art 70 que prolbe o trabalho notur
no, per1gtlSO ou lnsalubre aos menores de dezolto e de
qualquer trabalho a menores de quartoze anos, salvo na
cond1ção de aprend1z, tal como aprovado no 10 turno de

EMENDA 2TOD95S-5
AUTOR IVO CERSOSIMD - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 242 Supr,m,r o paragrafo UnlCO



PARECER
Acatamos a dec t aão do Plenarlo da Assembléla, que houve

por bem acolher no texto conat rtuc ione l a matér ia , à seme
lhança do que fez com outras ,gualmente pass tvers de regula
ção por 161, por entendê-las excecc-one lreerrte SignlTlcatlvas

Pela r-e.je rcão

ca paternidade deve ter em cada caso
Pelo exposto, entendemos Que O lnC'SO XIX do art. 70.

devem ter suor tnndos os termos "de alto dras", "mesmos" e "do
,nC1SO anterior, -aos que preencham os reQUls,tos", mas não
cabe a supressão" in totum"

Pela rejeição.

95

PARECER
Pe 1a re.ie i cão da emenda
A exceção Que o ProJeto contempla se Justlfica pelo fato

de ambos os lmpostos (operações f,nance,ras e sobre produtos
mcustr-ra t raaccs) terem forte conotação ex'tr-af i sca l .

EMENDA 2T00965-B
AUTOR OSVALDO COELHO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 156, § 1
suoruntr- do art 156., § 1 , a referência

aos incisos IV e V do ar-r 159

EMENDA 2T00959-3
AUTOR IVO CERSOS I MO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-una-se o 1nC1$0 LXXV do ar-t ico 50

PARECER
Propõe o autor da emenda a supressão do cnspcs i t rvo que

mst ttut a ação de mconat rtuc tona l tdade contra ato ou 0015-
são que f rr-a pr-ece i to da Conat t tu tcão , conquista de hã mur to

persegulda pela soctedade bras i te ir-a
Sou oe 1a reJa i ção

EMENDA 2T00960-7
AUTOR ÂNGELO MAGALHÃES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

supr-irmr- o § 11 do art 39 do Ato das
01Spos1ções Constituclonals e Transltórlas.

EMENDA 2T00966-6
AUTOR WAGNER LAGO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA 2T00968-2
AUTOR JOSE MENDONÇA BEZERRA • - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Emenda Supress1va
Suprlma-se do Título IV. Capítulo II J. Seção

r, art,go 101 , o tricvec e que tem a segu,nte
redação

"prover, por concurso públ tco de provas, ou
de provas e titulos, obedec idc o drscosto no
parágrafo umcc do art 175, paragrafo umcc, os
cargos necessários à adnuru s'tr-ação da Justiça,
exceto os de conf tança def trn dos em re i ."

PARE~~roposlÇãO em causa pretende a rnodt f i cação da r-edação
do parágrafo ÚnlCO do ar-t 22 do Ato das D,sposlçàes Constl
tucl0nals Tr-ans t tór tas

A proposta não melhora o texto, que foi objeto de
amplo debate Quando do or-tme u-o turno de di scussão e vota-
ção No exame das diver-sas emendas que pr-e'tendram modrf icar
o d,SPOSltlVO, acatamos a que propôs a supressão das
expressões "nem aos" porque aclarou a redação

Pela reJelçâo

PARECER
Tem por obJetlvo a presente Emenda a supressão "da

alínea "e", do r tern r, do art 101, que estabelece competir,
cr-rvat rvamerrte , aos trlbuna1s, "prover, por concurso públ1
co", os cargos necessér ios à acmrm s'tr-acão da Justlça , "ex
ceto os de conf tanca ass rrn def m idos em 1e1 1

•

Somos pela aprovação em parte da Emenda, com a exclusão
da comoetênc ta para prover cargos de conf rança , com funda-
mento nas razões expendrdas no parecer favorável à Emenda
no 1585-2

Pe1a aprovação, em. parte, pois, da Emenda, é o nosso
parecer

161.do ar-t

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 161 1nC1SO 11
suor nmr- o lnC1S0 I I

rrrteor-a lmerrte

EMENDA 2T00967-4
AUTOR WAGNER LAGO
POR CONTRADI ÇÃO

Emenda para sanar contr-adrcão:
Art,go 22 São estãvels os atua i s

serv rdor-es púb l rcos C1V1S da Un ião , dos Estados,

do ü'isrtr--rto Federal e dos Munloípios, da
admlnlstração dir-eta ou autar-qu rca , que, na data
da promulgação da Conat rtu rcão , contem pelo menos
5 (cmco) anos de ser-vrço púb11CO rrnnterr-uoto ,
exceto nas fundações

. Parágrafo ún1CO O dlSPOStO neste artlgO não
, se ap 1 'ice aos ocupantes de cargos,. funções e

empregados de conf lança ou em com, saão , nem aos
que a 1e 1 dec 1are de, 11vre exoneração, CUJOS tempo
de serv rco não sera computado para QS fins do
"caput " deste ar t ico , execeta .na htpótese de
serv rdor-

sucr-rma-se o art 94 _8 seus lnC1SOS de I a
VI I, relatwo ao Conselho da Reoúb l rca

PARECER
Realmente, ° Conselho da Repúb l rca , a Que se reportam os

arts 94 e 95, fel conceb i do , no ProJeto da Corm asão de S1S
t emat izacão , em função da .esco lba do s i s-tema par1amentarlsta
de Governo Dentro da nova concepção de governo aprovada, as
funçães daquele co l eq i ado f rcarn adstr-rtes ao Conselho de De
fesa Nac rona l

Pelo aco lhrmerrto da emenda.

EMENDA 2T00961-5
AUTOR FRANCI SCO DI OGENES - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-una-se o art. 95 , seus mct sos I e 11
e § urríco , r-e tat ivo a comoet énc i a do Conselho da
Repúbl ica

Flcam, aesvm , supressas, as referênClas ao
Conse 1ho da Repúb 11ca cont 1das nos art 1gos 141 e
142

PARECER
Tendo em v i s ta nossa opção por sucr tmir- os arts 94 e 95,

com fundamento nas razões excendrdas na .jue't t f j oa't t va da
Emenda no 2T01057-5, ccns rder-amos preJud10ada a presente
pr-opos tção

Pela preJud,c,a lldade

EMENDA 2T00952-3
AUTOR FRANCI SCO DI OGENES - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2T00963-1
AUTOR JAYME PALJARIN - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se do final do § 1 do art 105. da
Seção I do Capítulo I I a expressão data em
que terão atua l rzacos os seus valores, fazendo-se
o pagamento até o f ma l do exer-c tc ro aeçu i rrte",
f rcanoo o parágrafo aSS1m redlg1do'

"§ 1 ~ obr tçatór ta a tnc lusão , no orçamento
das ent idades de drr-e rto púb Iico , de verba
neceesàr ia ao pagamento de seus déb rtos constantes
de precatórios JUd1Clárl0S"

PARECER'
A Emenda tem por f rrta l idade suprlmlr o § 11 do art 39

do Ato das D'r spca i çõee Cons-t t tuc iona t s 'rr-ans i tor-tas , com o
argumento de que órgão orlado pelo texto cons't rtuo tona l

só poderá ser ext irrto por Emenda Const r tuc i ona l e de que
o Banco do Br-as t l atende as funções Que lhe são atr-rburdas

Carece de fundamento a proposta, uma vez que a cr 1ação
do Banco de Desenvolv1mento do Centro-Oeste atendera ao
d t sposto nos arts 165, L "c" e 197, § 20 do ProJeto de
Cons-t i tuição , sendo rrrdr spensàve I para a execução das med-ioas
a l 'i corrt rdas ,

Somos, p01S, pela reJelcão

PARECER
O dt scosro no parágrafo sob exame enquadra-se na S1S

temática de elaboração or-cemerrtar-ra , razão por Que optamos
por manter a redação que foi votada no pr-rme tr-o turno Dp u-ia
mos pe 1a r'eae 1ção da emenda

PARECER
Sou pe 1a aprovação, em parte, nos termos do parecer

emenda no 2t 00048-1
à

01SPOSltO Emendado Artlgo 7
Supr irna-ese do art 7 do Pro.je'to de

Cons't t tu ição (B). 2 turno, o r tem XIX

PARECER.
a afastamento do trabalho sem prejuízo do sa tar-ro , por

um d i a , no caso de nasc waerrto de fl1ho, no decorrer da prl-
merr-a semana, e drr-e rto ,Já pr-ev t sto em lel

Por outro lado, não nos parece necessar10, na malor16
dos casos, Que O genHor se afaste durante O1tO dias, cabendo
ã 1e1 prever as d1ferenças hlpóteses e a duração que a 11cen-

Emenda suor-ees iva _ ProJeto B 2. turno I

Suor tma-ee do ar-t 48 do ProJeto de
Const rtutcão B _ as expressões "dos votos,
presente a maior te absoluta de seus membros"

PARECER
Assim como o nobre Autor da Emenda no 1786-3, o i tus

tre proponente da presente Emenda propõe a e l irrnriação da exi
gência da maror ia absoluta dos membros de cada Casa e de suas
Com,ssões, para efe,to de del,beração Somos corrtrar io à sua
aprovação pe 1as mesmas razões que nos 1evaram a propor a re
Je,ção daquela proposta.

EMENDA 2T00964-0
AUTOR RUY NEDEL
SUPRESSIVA

- PMOB
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENQA 2T00969-1
AUTOR JOS~ JORGE
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO



Suprlma-se o Artlgo 30 do ProJeto de
ConstltulÇâo B, D T

PARECER
2tOO~Ç~~~~"cada em face do parecer adotado para a Emenda

EMENDA' 2T00972-1
AUTOR MÁRCIA KUBITSCHEK - PMDB
POR OMISSÃO PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Tex to onde couber
"Art A competênc ra da Cllmara LeglslatlVa do

Distrito Federal, até Que se instale. será
exercida pelo Senado Federal"

PARECER'
a autor intenta r-et ir-ar- expressão do df socsrt tvo

que determina que o orçamento fiscal e o das estatais
terão entre suas funções a de r-eduz ir- deslgualdades lnter
reglonalS. segundo cr-rtér-io populacional -

O autor entende que tal cr-vrér io (o qual pretende
supr-rmtr-) base i a-ae na deris tdade poou t ac ronaI e Que esta
não reflete as pr-ror-jdadas da soc iedace braSlleira

Em que pese os elevados pr-ooos t tos do nobre coost v
tuinte, a tdé ta de "cr-t tér-ro popu lac tona l 11. que consta do
d 1soes1t 1vo emendado, 1eva em cons1der-ação o homem, o
rnd i v touo (através de indicadores aocra t s e econômtcos ,
corno por exemp 1o a renda per cac1ta) e não a dens idade
popu Iac tona l

Pela re,J81ção.

Suprlmlr "segundo cr rtér-io populacional no
artigo i71, § 70 ,que passa a ter a seguinte
r-edação

Ar-t 171 § 70 "O orçamento flscal e o das
empresas estateis , comaat tb t l tzadae com o plano
prurianual, terão entre suas funções a de r-eduz ir
desegualdades interreglonais".

PARECER
A emenda proposta tem como escopo auor trmr' parte do

d t spos t t rvo do ProJeto Que t serrta os mrcr-o e pequenos emcr-e-
sar-ros (no per-todo de 28/02/86 a 28/02/871 e os mtru s , pe-'
ouenos e médios produtores r-ur-a-is (no período de 28/02/86 a
3i/i2/87) do pagamento da correção monetár ta sobre déb r tos
decorrentes de empréstlmo concedidos por bancos e tnst rtu r-
cões f 1 nance1ras.

Em v rr-tude de nosse acoIhunerrto a Emenda 2T00638-1, que
SUPrl me o art 53, por just i ça e convem ênc i a, a medi da sob
exame fica preJudicada

Pela preJudlclalldade

EMENDA. 2T00976-3
AUTOR RACHID SALDANHA DERZI - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA: 2TD0975-5
AUTOR: JONAS PI NHEI RO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

socr irmr Art 53 Paragrafo 30 Item V _ Se
o benef rc rár-io não far or-cnr retar-ros de mais de,
c inco módulos r-ur-avs"

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA APROVACÃO

Emenda Supr-eas t va _ Projeto B 2 turno
Suprlma-se Q 1n0150 V e parãgrafos 1 e 2

do ar-t rçc 52 do Pr-coeto de Constituição B

PARECER
Pe 1a aor-cvacão , nos termos do parecer a Emenda no

2T00336/6

EMENDA 2T00970-4
AUTOR JOSE JORGE
SUPRESSIVA

PARECER
Não vemos os alegados inconvemerrtes , em prever o tex.to

constitucional a pr'ópr ra r-ev i são , após c mco anos a contar
de sua promulgação Não se trata, a r,gor, de um "prazo",
mas de uma "car-énc ta" E o drspos í t ivo não e l rde a posslb,
'l i dade de emenda a qualquer tempo

Pela rejelção

EMENDA 2T0097i-2
AUTOR JOSÉ JORGE
SUPRESSIVA

EMENDA 2TD0973-9
AUTOR HARLAN GADELHA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Título _ VIl da ordem econômrca e da
pal t-t rca f,nancelra

Capítulo _ III Da po l í t ica agrícola e
f'undrar-ra e da reforma agrárla

Art 190
Suprlma-se
I NC I I a or-ccr i edade pr-odut i va .
Paragrafo urnco A 181 garant,rá tratamento

espec1a 1 à oroor 1edade pradut 1 va e f rxar-a normas

para os cumor imentcs dos r-eouisrtos r-slat ivos a
sua função soe 1a 1.

PARECER'
A emenda proposta trrterrta suor-umr- o ,nClSO II do art

190, Que determma a crocr i edade pr-odut iva como sendo
msucet tve l de desaor-opr racão para f ins de reforma agra
r-ra , e o seu parágrafo umco , que dispõe que a Ie i garan
tlrã tratamento espec ia l a essas pr-opr-recaces e f txar-á nor
mas para o cumcr irnsrrtc da sua função acc-iaI

Concordamos com o autor da emenda quanto à oportun t-:
dada da supressão do lnC1SO I I do art 190

O art i91 do ProJeto de Cons't r tu rção d t spõe sobre
os cr 1 ter, os Que caracter, zam o cumpr-imento da função so
c ra l da pr-opr redade rural

'ra ie critérios englobam desde o aor-ove i-tamerrto racio
nal e adequado da terra, a util rzacão adequada dos recursos
natur-e r s e pr-eser-vaçâo do rnero amorerrte. até a obser-vánc ra
das d i spos rçõea regulamentadoras do trabalho e a exploração
que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e proprletãrlOs

Para que a or-ocr ieoade seoa car-acter-rzada como pro-
dut iva , dever-á cumcr rr todos os t tens do supracitado dlSPOS1-
tlVO .

Pelo exposto, concordamos que "manter a pr-opr i edade
produtiva como sendo rnsuacet rve I de desaor-opr-ração . para
f 1ns de Refarma Agrár-, a, mesmo Que e 1a não cumpra a sua fun
ção soc ta l representa um empeo t Iho total à msr i turcão da
Reforma Agrárla em nosso País"

Pela aprovação oar-c ra I

EMENDA 2T00974-7
AUTOR HARLAN GADELHA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Tí tu 1o _ I V' Da organ 1 zação dos poderes
Capltulo _ IV das funções essenclais à

admlnlstração da Justlça
Seçao _ I Do Mlnisterl0 públlCO
-art 134
a1 ínea e)
Suprlma-se a expressão

salvo exceções prevlstas na la1 -

EMENDA 2T00977-1
AUTOR RACHID SALDANHA DERZI - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI çÃO ~

Sucr rmtr- "or-çamzar-" no ar-t iço 23, lnC1SO
VI I r. que passa a ter a seçurrrte redação

Art. 23, 'me-teo VI I I "formentar a pr-odução
agropecuárla e o abas'tec rmerrto a l tmerrtar-"

PARECER
Pela reJelçâo. nos termos da Emenda 2T00219-0.

EMENDA 2T00978-0
AUTOR. RUBEN FI GUEI RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se a palavra "estatal" constante do
parágrafo 20 do art 25

PARECER:
Consoante o art 183. a oescursa , a lavra, a lmportação, a

expor-facão e o transporte por meio de conduto de gás ccnst r-
tuem monopól io da Umão Segulndo a mesma dlretrlZ, o art
25, em seu oar-acr-ero 2 - Que a emenda 1ntenta, de forma su
pr-ess rva , rnodrf rcar- - defere aos Estados a exploração d t reta ,
ou medrarrte concessão a empresa estatal, com exc lus iv rdade de
d í s tr-tbu t ção os serV1COS loca rs de gás canal izado (A expres
são "gás canal 1zado " entendlda como o s t sfema local de dis
t r tbu t ção do produto atraves de cana l tzação ligada a cada e
dlfíC10 ou r-es tdénc ra. coma ocorre hoje nas c:rdades do R10 de
.Jane-rr-o e São Paulo)

Destarte, haverá, de forma gradatlva, extr-aor-cnner ra am
p l ração na ch s'tr rbu rção de gás natural canal 1 zado , cone-ide
rando as s rçruf tcat rvas reservas que estão sendo descobertas.
ser-v icos de lmpresc1ndível inter-esse púb l ico. que, conforme
se depreende dos ch sccstt ivos aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma rdérrt rca ao que ocorre hoJe com
os ser-v rços de distrlbulção de ener-c ia elétrlca. de telefone.
de abasteclmento d'água, etc Asslm. a aceltação da presente
emenda posslbllltarla a particlpação da lnlclatlva prlvada
na exploração do slstema. pondo por terra as corretas dlSPO
slções dos textos Cltados

Pela rSJelção

PARECER
A emenda ê campatlvel e merltõr18 O exercíClO da atl

vidade polltlco-partldàrla deve ser vedado aos membros do Ml
n1sterl0 PúbllCO, conslderando Q elevado caráter que o novo
texto defere a lnstltulÇão, a cUJos membros são atrlbuídos
os mesmDs lmped1mentos e gara,-.tlas da Maglstratura

Logo, dev 1do as e 1evadas prerrogat 1vas comet 1 das aos.
membros do Mlnlsterlo Públ TCO, não tem qualquer sent,do per
m,tlr-se Que exerçam atlvidade Dolltlco-partldárla

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T00979-8
AUTOR RUBEN FIGUEIRÓ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SUrprllTnr o seguinte trêcho do art 40 do
Ato das D1Sposlções Trans1tórlas

" dlstrlbulndo-se os recursos entre as
reglÕes macroeconôiTl1cas em razão proporc1 ona1 a
população, a partir da s1tuação verlflcada no
blêmo i966/87"



Supr unam'-se o art 96 e seus ln01S0S, seu
parágrafo or-ime iro e seus lnClSOS e seu parágrafo
segundo do ProJeto de Ccnst i tu 1ção )B)

PAREC~~etende o r tustr-s Autor sucr imtr- a expressão do art 40
do Ato das Dj spos i çõee const i tuc ione is Tr-ans i tór tae , tendo
em Vlsta a redução de deSlgUaldades lnterregl0nals

Carece de fundamento a proposta, p015 o artigo que se
ObJetlva alterar guarda perfelta consonanc te CC..l o art 171,
§ 70 do ProJeto

Somos, POlS, pela reJ81ção

EMENDA 2T00986-1 _
AUTOR HAROLDO LIMA
SUPRESSIVA

-PeDOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

97

EMENDA 2T00980- 1
AUTDR IRAJÁ RODRIGUES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

PARECER
Pela reJ81ção nos termos do parecer oferecido à emenda

no 2TD0894-5

Sucr-una-ee
do Ato das
Transltorias

o meteo IVdo § 30 do Artlg0 53
D1Sposlcâes const rtuc ionais EMENDA 2T00987-9

AUTOR HAROLDO LIMA
SUPRESSIVA

- PC DO B
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER.
A emenda proposta tem como escopo supr-rrnrr- parte do

dlSPOS,t,VO do ProJeto Que isenta os micr-o e pequenos empre-
sar-ros (no período de 28/02/86 a 28/02/87) e os rmm s , pe-
quenos e medios produtores r-ur-a t s (no per-todo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção rnone tar ta sobre céor tos
decorrentes de emor-éat uno conced i dos por bancos e mat t tu i-'

cões f, nence- r-as
Em v it-tude de nosso acolb trnerrto à Emenda 2TD0638-1 que

supr i me o ar-t 53. por .jue't 1ca e convem ênc 1a • a med1da sob
exame f' ca pr-e.jud 1cada

Pela pr-e.judrc ra l idade

EMENDA 2T00981-0
AUTOR LIDICE DA MATA - PC DO 8
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprlma-se a expressão e do Estada"
constante do rnc iso XXXIV do art 50 do ProJato
de Conet t tu tçãc (8)

PARECER
Pe1a reJa 1 ção , nos termos do parecer à Emenda no

2T00036-7

Supr rma-ese a expressão à garantla dos poderes
const t tuc tona i s e, por rruc iar iva de qualquer des
tes, da f e i e da ordem" constante do art 148 do
ProJeto de Ccnst rtu'içêo (Bl

JUSTIFICATIVA

A supressão proposta ob.iet 1va contemp 1ar no texto
oons't rtuc tona l das Forças Armadas restrlta à defe
sa da pátr ra , ant rça asrnr-acõas do povo br-aat l e tro
e eond 1ções essene1a 1 para a prof 1 SS 1cna, 1 zacão
das Forças Armadas, retlrando-1hes qua1quer atr iou
reão conet rtuc ione t que permi-ta a sua intervençãO
na po 1í t 1ca 1nt erna do pa 1s Essa supressão é uma
ex 1gênc 1a democrát i ca

PARECER
Pretende a emenda em exame suor trmr- do Art 148 a ex-

pressão " à garant 1a dos poderes const 1tuc lona 1se, por
iru c rat ive de qualquer destes, da 161 e da ordem"

Cons rder-amos tnconven ierrte a suor-easão proposta, por tn
c id ir- sobre texto multo importante, que sobremane1ra rrrter-es
sa à defesa do Estado democrát 100

Pela reJs1ção

EMENDA 2T00982-8
AUTOR LlDICE DA MATA '- PC DO 8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T00988-7
AUTOR HAROLDO LIMA
SUPRESSIVA

- PC DO 8
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
d - de 1990",

consta~t~m~~d~c~~~i;nd~ ~~~r15~r,a: e~pres~~e~989", constante
do § 10 desse mesmo art 50 das ChSPoslÇ6es Tr-ans t tor-ras

A po lérmca em torno da data das ele,ções drr-etas para a
Presldênc1a da Repúbl1ca esta det rrn t tvamerrte encerrada com
a votação no 10 turno da Cons't i tu trrte

Pela reJe1ção

- PC DO 8
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-unam-se a expressão podendo ser
d,rlg1dos a escolas commi tar ias , conf'eesiorra i s ou
f i Iarrtr-co tcas. def rn rdas em l e r , que ", da caput
do art 216, seus lnC1S0S e Seus oar-açraro 10 e
20 do ProJeto de Const 1tu' cão (8)

PARECER
A emenda ob.jat rva suor umr parte do art 216, de ma-

nau-a que os recur-sos púb l rcos se.jam des-t tnados exc lus i va
mente às asco 1as púb T1cas

Trata-se de amplo acordo es'tebe Iec tdc com cr-i tér-ro e bom
senso pe 1a ANC

O texto, tal como se encontra, assegura o lur-a l rsmo , base
democrãtlca do modelo de errsmo pelo Qual optou a marcr-n a dos
senhores consr i tu, ntes

Pela reJe,ção

Supr 1mam-se as expressões
constante do caputvdo art 50 e
constante de seu § 10 do Ato das
Conat rtuc tona is Tr-ans i tcr ias

EMENDA 2T00989-5
AUTOR ALDO ARANTES
SUPRESSIVA

de 1990"
de 1989"

01Sposlçàes

Supr trna-rse o caput do art 179 do ProJeto de
const rtuicão (8)

PARECER
Entendemos que o dlSPOS1t1VO sob exame de l um ta , com

oroor t edade, a ação do poder pub l tco na atlvldade econórmca ,
ao tempo em Que faz menção exp l t c t t a àquelas ar tv rdades que a
lei def1nlrá como sendo de imoer-at ivo da segurança nac tona l
ou de relevante rrrt er-esse co ler ivo

Pe1areJe 1ção da emenda

EMENDA 2T00983-6
AUTOR LlDICE DA MATA - PC DO 8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr ima-se a expressão" até noventa aiee
antes do p le r-to" constante do § 40 do art 60 do
Ato das D1Sposlçoes Cons't t tuc iona ts Tr-ans rtór-ias

PARECER-
Pela aprovaç~a da emenda, nOS termos do parecer que ofe

r-ec i a emenda no 2T00393-5
EMENDA 2T00990-9

AUTOR ALDO ARANTES
SUPRESSIVA

- PC DO B
PARECER PELA REJEI ÇÃO

EMENDA 2T00984-4
AUTOR LlDICE DA MATA - PC DO 8
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Subst,tulr a expressão lI pro te ção do traba1ho
da mulher" constante no mc i so XX do art 70 do
ProJeto de Cons't r tu i ção (8) pela expressão"
proteção do mercado de trabalho da mulher", como
f 01 aprovado no 10 Turno

suor-una-se a expressão de emresão
pr-ev ramerrte aprovada pelo Senado Federal"
constante do rnc í sc II do' § 40 do art 187 do
ProJeto de Const t tu ição (8)

PAREC~~JetlVa a proposta alterar a redação do mC1So 1I1 do
§ 40 do Art 187 do PrOJeto

Entendemos que o dl spos i t 1 vo deve permanecer com a reda-
ção que consta no ProJeto de ConstltulÇão (B), para malar
G 1areza do assunto

Pela r-e.je tção

PARECER
Aco1ho a presente emenda, nos termos do parecer que ofe

r-eo i a de n, 2T00434-6
EMENDA 2T00991-7

AUTOR ALDO ARANTES
SUPRESSIVA

- PC DO B
PARECER PELA REJEI çÃO

Supr rmam-se as expressões pr-évia e
Justa" e "com cláusula de preservação do valor
r-ea 1" constantes do caout do I ar-t 189 e o seu
caracr-aro cr ime ir-c do Pr'o.je'to de Const t tu tcão (8)

PARECER
A traoicao Cons'r r tuc iona l v"," estabelecendo, quando da

desaor-oor taçao do lmovel rural, par 1nteresse soc1al, o pa
gamento de "prev1a e Justa 1tldenlZação" Como lndenlzar
slgnlflca. a rlgor, "delxar lndene, sem dano, sem preJu120",
e pert1nente expllcltar no .texto Constltuc10nal que a H1de~
nlzação deva ser preV18, pelo preço Justo e com cláusula de
preservação do va 1or rea 1

Pela reje lção

em drnhe rr-o ,
Conat i tu, ção"
do Pro.jeto de

- PC DO B
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-ise a exor-assão
ressalvados os casos pr-ev i s'tos nesta
constante do lnCTSO XXIV do ar-r 50
Const , ttrr cão (B)

PARECER
Manlfesto-me pela reJelção da presente emenda $UpreSSlva

por recalr sobre dlSpOSltlVO resultante de acordo entre as
11deranças partldarlas, conforme anotado no parecer oferecldo
à Emenda no 2T00850-3

EMENDA 2T00985-2
AUTOR HAROLOO LIMA
SUPRESSIVA
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EMENDA: 2T00992-5

AUTOR ALDO ARANTES
SUPRESSIVA

- PC DO B
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA· 2T00996-8
AUTDR. EDUARDO BONFI M - PC DO B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

apre
183 do
empre-

14i e de to
argument ação
de emerçên 
se coaduna

Supr rrnam-ee o tnc rso Il do art 190 e seu
paragrafo úm co do ProJeto de const i tu' ção (B)

PARECER
A emenda proposta intenta sopr-irmr- o rncf so II da art

190, que .determlna a pr-opr i edade pr-odut iva como sendo
msucet tve l de desapr-opr-ração para fins de reforma agrá
ria, e o seu parágrafo umoo , que d i spõe que a 1e1 garan
t ir-a tratamento especial a essas pr-opr-iedades e f i xar-á nor
mas para o cumor imerrto da sua função social

Concordamos com o autor da emenda quanto à oportuni
dade da supressão do lnC,SO Il do art. 190

O art 191 do ProJeto de const rtutcãc d t spõe sobre
os cr rtér ios que car-ecter rzam o cumprlmento da função so
c, a 1 da propr i edade rura1

T815 critérlOS englobam desde o aproveitamento racio
na1 e adequado da terra. a ut i 1, zação adequada dos recursos
naturais e preservação do meto embterrte , até a obser-vanc re
das d r sposn çõea regulamentadoras do trabalho e a exploração
que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e proprietárlOS

Para que a cr-ccr ieoace seja cer-acter i zada como pro-
dut i va , deverá curncr tr todos os itens do eupr-ac t t ado draoos í 

t tvo
Pela exposto, concordamos que "manter a pr-opr redace

produt 1va como sendo i nsuscet í ve 1 de desaprapr i ação para
flns de Reforma Agrarla, mesmo Que ela não cumpra a sua fun
ção socra l representa um emoec i lho total á tnst t-tuicão da
Reforma Agrárla em nossa País"

Pela aprovação carc ra l

EMENDA 2T00993-3
AUTDR: EDUARDO 80NFIM - PC DO B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr rma-se a expressão . ou nele
permaneçam t emoor-ar-temerrte" constante do lnC1SO IV
do art 21 do Pr-o.jeto de Cons't r tu rção (B)

PARECER
A emenda suor-ess iva em exame pretende r-et r rar do texto

do lnC1SO IV do art 21 a expressão "ou nele permaneçam
temporar1 amente "

O autor argumenta que o texto aprovado abre a
poss tb t l tdads de permanênc ta de tropas eatr-ançe rr-as em
tBrrltórl0 nac tona l , ou se.ia, de bases rm 1i tar-es de outros
países em ter-r i rór-ic br-as r te ir-o

Julgamos, porem, que o texto aprovado no 10 turno é
adequado e que, acírciona lrnerrt e , como provê o Pr-ooe to de
conet rtu içao , compete à União 'leç r slar- sobre a defesa e
segurança nacional, através da 161 complementar votada pelo
Congresso Nac iona l , f rcando o Presidente (art,go 86, XXII)
com poderes para autor 1zar a eventua1 permanénc 1a temporar 1a
de tropas es'tr-ançe ir-as no Pa i s

Pela reJelção

EMENDA 2T00994-j
AUTOR EDUARDO BONF I M - PC DD B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SuprTmam-se o art 141 e seus tnc tsos , o seu
parágrafo cr irneu-o , seus metsos e alíneas, seu
paragrafo segundo, seu parágrafo tereSl ro e seus
lnC1SOS e os seus parágrafos 40 , 50 ,60 e 70
do ProJeto de Conat rtu ição (B)

PARECER
Quer a emenda em exame a supressão do art

dos os seus parágrafos, mcf scs e 81 ineas sob a
de que O estado de defesa se assemelha ao estado
c, a do texto da atua1 Cons't i tu, cão e que ta1 não
com a democrac1a que se deseJa const ru 1r

Não concordamos eom a pos i cão assum 1da pe 1o nobre Cons
t i tutrrte , autor da prcoosrcão As condições para a decreta
ção do estado de defesa estão cercadas de cu, dados tenden
tes a ev rter- o ar-b i tr-ro Para decretar o estado de defesa o
Presldente da Repúb11ca terá de ouvir o Conselho da Repúb l r>
ca e o Conselho de Defesa Naclonal. O ato estará sujelto à
aud tênc ta e aprovação da Congresso Nacional, que será con
vocado se estiver em recesso Há 11m1taç5es rlgldas quanto à
área de abr-ancéno ia do estado excepcrona l , sua duração e sub
mlssão aos 1,mltes e termos da lei A par de tudo, o estado
de defesa cessará, se a Congresso Nac rona l reJeltar o decreto
1nst1tuldor Pela r-e.re rcão da proposta

EMENDA 2T00995-0
AUTOR· EDUARDO BONFIM - PC DO B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o art 32 do Ato das D1Sposlções
Consrt t tuc iona t s Transltórlas do ProJeto de
Constltulcão (S)

PARECER
A emenda v tea à supressão do art 32 do Ato das 01SpO 

s icões Cons-t i tuc tona i s Tr-ans t tor ras . que assegura a vlta11
c redade aos atuais Mlnlstros do Trlbunal de Contas da Unlão
Se aprovada a Emenda 2T01232-2 do Constltulnte Arnaldo Prle
to, que faz retornar o prlnciplo da vltallciedade e a que es
tamos dando parecer favorave1, aquele dlSPOSltlVo (Art 32
DT) ficara preJud,cado e deverá ser supr,m,do Mant,da a não
vltallCledade relatlvamente àquela Corte, todaVia, e de
assegurar-se o dlrelto dos atuals tltulares - coerentemente,
a1,ás, com O tratamento dado pelo ProJeto a outras
categOrlaS Asslm, provlsorlamente, pelo menos, somos pela
manutenção do art 19O em foco e, p01S, contrarlo a emenda
com cUJa fundamentação não podemos concordar

Pela reJelção

Supr tmam-ae os parágrafos 10 e 20 do art
49 do Ato das D'i spcis tçõea Consti tuc icnais
Tr-ans-rtór tas do ProJeto de Cons't t tu tção (B)

PARECER.
Pretende o Autor alterar a redação do ert 49 do Ato das

OlSposlções Cons't t tuc tonars Transltórlas
Entendemos que o texto deve ser mantido como f 01

sentado, porque guarda per-f'e i-ta ccnsonanc ra com o art
ProJeto e são medrdas neceeaar-raa para a adaptação das
sas br-as i le ir-as aos r-ecurs rtos nele contidos

Somos, P015, pela rSJ61ção.

EMENDA· 2T00997-6
AUTOR EDMILSON VALENTIM - PC DO B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

Suprima-se a expressão e quatro"
constante do inC1SO Xl I I do art 70 do Projeto de
Const,tuição (B)

PARECER
O que pretende a presente Emenda, ao propor a supressão

da expressão "e quatro", constante do , tem Xl I I do art 70
do ProJet..o de Cons t t ru tção , é reduz 1 r , de Quarenta e quatro
para quarenta horas, a duração da Jornada semanal de traba 
lho
__I:. nosso errtend'imerrto que num País como o ar-ae i t • que
enfrenta sér 1a cr 1se em quase todos os seus setores, e, em
razão dlSS0, vem lutando para atlnglr um certo grau de de
senvolvimento, é inoportuno falar-se em drrrunurção de .Jorna
da de trabalho O que necessn tartos exatamente e produ
zir ma-i e , a f tm de superarmos as cn f icutdaces em que nos en
contramos E isso somente sera possível com uma ocr-r-e 
da de, pelo menos, quarenta e quatro horas semana is , con 
forme f rxado pelo Projeto de Cons't i tu icão.

Pela reJelção

EMENDA 2TD0998-4
AUTOR EOMILSON VALENTIM - PC DO B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se a expressa0" pelas drr-etor ras
das confederações nac tonaj s" constante do § 30 do
art 117 do Pr-o.jetc de Corist t tu tção (8)

PARECER
Medi ante supressão. no § 30 do art 117, da expressão

"pelas dlretorlas das corrfeder-acõea nac iona t s". rrrterrt a-tse
atr ibuu- drr-e'tamerrte aos tr-abalhadores e empregadores a mo í

cação dos Juízes c tass istes. "para democrat rzar a estrutura
da dust rça do Trabalho" Oplnamos que a ao I reação do or mcr
p ro da demccr-acre dlreta, "vn casu", apenas tumultuarla o
processo de 1nd 1CaÇa0, sem prove 1to algum, quer para a Just 1
ça , quer para as c 1asses Não e menos democr-át 1ca a esco
lha através de representantes 1egít,mos destas

Pela r-e.ie icão

EMENDA 2T00999-2
AUTOR EDMILSON VALENTIM - PC DO B
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr ima-se a expressão . d01S rrn l eU
constante no § lodo art 193 do Proae'to de
Cons't t tu rçêo (8)

PARECER
No que concerne à a11enação ou concessão de terras púb11

cas , o texto do Pro.reto mova ao reduzir a área de 3 mi l para
2 600 hectares e, pr-mcipa lmerrte , ao tr-ansf'er-rr- para o Con
gresso Nac rona l a comoet ênc ta para aprovar previamente a con-
cessão ou a l renação de areas ac ima de 2 500 hectares

Em face di sso , somos pela manutenção do texto
Pela reJeição

EMENDA 2TO1ODO-i
AUTOR EDMILSON VALENTIM - PC DO 8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rrna-rse o paragrafo únrco do art 50 do
Ato das D1Sposlções Constltuc10nals Tr-ans t tór-tas
do Pr-o.je-to de const i tuícãc (8)

PARECER:
ObJetlva a proposta supr tmtr- o parágrafo único do

art 60 do Ato das D'rspos tções const rtucronats Transitõrlas
para tornar nulos os atua i s contratos de risco

Entendemos que o texto deve ser mant 1do para resguardar
as s t tuações atua i s , mantendo o rnonopó l ro da Urri ão sobre as
oescu isas de petróleo dai para frente, P01S as empresas que
mantêm contratos de rlSCO com a Petrobras t iveram despesas
onerosas para a sua elaboração

Somos, p01S, pela r e.je t ção

EMENDA 2TOi 00 1-0
AUTOR EUCLl DES SCALCO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,ma-se, no § 1 do art 7 _ Cap,tu10 11,
Dlreltos Soclals _ a referêncla aos lnC1s0s a
segulr TndlCado$, relatlvos aos direltos SOClalS
dos trabalhadores rura,s IX (remuneração do
trabalho noturno), XI (particlpação nos lucros e
na gestão), XIII (Jornada de 44 horas), XVI
{remuneração do serVlço extraordlnarlo _ hora-



extra), XVIII (l,cenca-maternidade), XXIII
[adrc tona i s de tnsa lubr tdade e par-rcu losrdade ) , e
XXV (ass i têocra aos f t lbos e dependentes ate 6
anos de rdade} , mantendo-se apenas a referênC18 ao
,nC1SO II (Fundo de Gar-arrt re do Tempo de Ser-v tço

PARECER'
. O obaet ivo da presente Emenda é suor umr momer-os me r-

50S no § 10 do art 70 do ProJeto de Constltulcão, que pre
vê que os drr-e rtos SOC181S dos trabalhadores rur-a is , tais co
rno I FGTS, remuneração do trabalho noturno, par-t tc tpaçãc nos
lucros da empresa, 1,cença-gestante, 1 icença-patermdade e
outros, serão d t sc tp I mados em lS1, que os adaptara às pecu-
1tar tdades de sua at iv rdade .

A prev t são da necees rdade de a Ie t or-dmár-ta v ir- a d i a
c ip l mar- de-termtnacíos banef' f c ros assegurados aos trabalha
dores rur-ar s não representa ameaça de pr-e.ju'tzo a essa cateçc
r ia JUst,f,ca-se tal medida face ás pecu l i ar- tdades pr-ccr ras
do trabalho no meio rural

Pela reJe1ção

EMENDA' 2TO1007-9
AUTOR FRANCISCO SALES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESSI VA DO § 3 DO ART 137 DO
PROJETO DE CONSTITUI çÃO (B)

PARECER
Tem em v is'ta a presente emenda a supressão do § 30 do

ar t 137 que atr ibut à Procurador, a-Gera 1 da Fazenda Nactona l
a competênc16 para a representação da Unlão na execução da
d i v rda at iva de natureza tr-ibutar-ta

Essa comoe'tênc ia se Just1f1ca na c u-cunetancra da alta
relevâncla que tem a cobrança dos cr-écn tos da Un1ão. razão
por Que dever ra ela, como f 01, ser atr-tbu ida a Õr-qãc escecj 
f rco , ev r tando aSS1m, como ocorre hoje em que tal atr-rbu içãc
se confunde com outras genér1cas do M1nlstér10 Públ1CO Fe
deral na representação Juríd1ca da Unlão, não atue o Poder
Públ ico com aquela presteza que se rrnpõe , na cobrança dos
créditos do Poder Pub l tco

Pela re.ie içãc
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EMENDA 2TO1002-8
AUTOR RUBERVAL PILOTTO _ - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

EMENDA 2TO1004-4
AUTOR RU8ERVAL PI LOTTO - POS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA' no 1003-6
AUTOR RUBERVAL PI LOTTO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO - Arngo 136, tncieo

EMEI<DA 2TO1009-5
AUTOR MATHEUS IENSEN - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
Supnma-se o lnO, SO I I do Art 154
(o d1SPOS1t1VO prevê a poss ib t f icíade de a

Urn ão er-rar- empr-és't rmo compu l sor ro para
investlmento púb11co)

PARECER
Tem por ob.iet 1vo a Emenda a supressão, no caout do art

137, da expressão "que d t spuaer sobre sua cr-camzacão e
func 1onamento", que sucede à expressão "1e 1 comp1ementar"

A Supressão suger 1da é ca 1çada no argumento de que não
cabe ed rtar- Ie i complementar sobre organu~ação e
func 1onarnerrto , questões que, por sua natureza, ser 1am
aor-opr radas de serem reguladas por le1 or-drnar re

Não vemos em que a 1e 1 comp1ementar que pormenor 1zará
as atr-ibu icões cenér t cas de consu l tor-ra e assessoramento
do Poder Execut i vo , def'er-rda à Advocac ra Geral da Urrrão ,
não possa 1nc 1u 1r d 1spos 1cões sobre organ1zação e
func ronamerrto desse orgão, exemplo nos dá a v t çerrte
legls1ação com a Le1 Complementar r-elat iva ao Conselho
Nacl0nal da Maglstratura, que lnclul, entre as dj spos ições
r'e lat ivas a comoetênc ta e atr tbu icões desse or-cão do Poder
Judlclarlo, as r-etet rves a sua orcantzacãc e eunc ronemerrto

Somos. aes im , pela reJe1çao da Emenda

EMENDA 2T0100a-7
AUTOR FRANCI SCO SALES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SUPRIMIR DO ART 137 CAPUT, DO PROJETO DE
DE CONSTITUIÇÃO (B)

"que drspuser- sobre sua organização e
func 1onamento 11 •

Art,go 197, mc i so I
I do ar-t ico 197 do

expressão "nesta

DI SPOSI TI VO EMENDADO 
Supr una ....se ..do lnClS0

Pr-o.je-to de const rtutcao B a
au'tor t zação"

Suor tma-ae o lnC1SO Il do ar-t rço 135, do
Pr-o.jeto de Ccnst i tu i ção B

PARECER
Tem em v ista a presente Emenda a supressão do r tem I I do

art 135
O dlSPOSltlVO elenca atr rbuicees deferldas ao Mlnlster'\Q

Púb l i co que, a nosso V'lS0, devem restar consagradas no texto
const rtuc iona l Por esta razão, manif'estamc-nos no serrt rdo da
r'e.re 1ção da Emenda

PARECER
A emenda pretende sucrumr- a expressão" nesta auror i -

zação" no f nc t ao I do art 197 do pro.reto de Const t tu i ção A
f rna l j dade da emenda é acr tmor-ar a tecmca legls1atlva do
dt spos i t ivo

No entanto, como estamos propondo suor nmr- o texto em re
ferêncla temos que oo mar pela rejelção dessa emenda

Dê-se ao art ,go 5, XLVI I, a segulnte
redação, supr-mnndo-ae suas a l rneas

"XLVI I _ a te i regulará a rnd rv'idua'l t zação
da pena,"

PARECER
Apesar das razões de ordem t écmca que tnsp ir-am a propo

s t ção , parece-me converu errte a manutenção, no texto do pr-o.je
to, do elenco de penas que se pretende suor umr-

Sou pe 1areJe1çêo da emenda

PARECER
O autor, com a presente emenda. irrterrta suor umr- o m-

c 1 so 'I I, do Art 154 do ProJeto
Em que pese os elevados pr-opósrtos do i tustr-e const r

turnte , não acolheremos a presente proposta, vez que os em
pr-est irros comoul sor tos , quando adecuadàmerrte ut r l i zados ,
const t tuem-ee em tmpor-tarrtes 1nstrumentos de po l t t rca
púb l ica

Pela r-e.je t çêo

EMENDA 2TO1005-2
AUTOR RU8ERVAL PI LOTTO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA ReJEIÇÃO

EMENDA 2T01010-9
AUTOR • MATHEUS IENSEN - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,ma-se o Incvao I do ar-t . 31.

EMENDA 2T01D11-7
AUTOR MATHEUS IENSEN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PAREgE~rt,go 31 d i spõe sobre a comce tênc ia muru c rpa l Nele
f1gUra como pr i nc rpa l o i tem I, que permite ao Munlc1plo 1e
glslar sobre assuntos de mter-esse local A emenda em exame
propõe exatamente a supressão desse 1nC1SO, o que se nos af t-'
gura um contra-senso, porquanto a rnurn c ipa l t dade não pode
or-esc indrr- de tal ccmoet ênc ra

Nossa marn res'tacão ê pelo não aco lhrmerrto da sugestão

do Pro
e" en

devera
Por-

PARECER
Ob.je't tva a Emenda suor trm r- do § 10 do ar-t 109

.iero a expressão "nas ações de mconst rtuc ionat roaoe
tendendo o Autor que o Procurador-Geral da Repub l tca
ser ouvrdo em todos os processos de comoe-tênc ta do STF
tanto, a expressão e desnecessárla

Parece-nos convern enre 'manter o texto do parágrafo como
proposto, para ma1or clareza do assunto

Somas, p01S, pela r-e.je içêo

Supr-ima-se do ar-t rço 109, § 1. a expressão
"nas ações de tncons-t r tuc tona l i dade e"

EMENDA 2T0100S-1
AUTOR FRANCISCO SALES - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA DA PALAVRA PRÉVIA DO ART
189 CAPUT DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO {B}

PARECER
A trad1cão Constltuc1ona1 vem estabelecendo, quando da

desapropr1açâo do lmóvel rural, por 1nteresse 50c1a1, o pa
gamento de ";Jrévla e Justa 1nden1 zação" Como lnden1zar
slgnlf1ca, a rlgor, udelxar lndené, sem dano, sem preJU1za",
é pertlnente exp11c1tar no texto Const1tuc1ona1 que a 1nde
nlzação deva ser prév1a, pelo preço Justo e com clausula de
preservação do va 1ar rea 1

Pela reJe,ção

Supr trna-rse o Inc i so V do art 24

PARECER
Argumenta o Autor da emenda que por u-rf Iuênc ta do

novo vocabulo dado ao texto. "concorrentemente". atlguns Es-
tados venham a tomar a ln1Clatlva de 1eg151ar antes que as
normas federa1s esteJam balxadas Mas dlscordamos dele quan
do af1rma Que as regras estabelec1das nos §§ 10 e 20 do
mesmo artlgo, 24, não são suf1clentes para 1mpedlr que tal
ocorra

Refer1dos paragrafos dão competêncla a Unlão para
estabelecer as normas gerals e competêncla leglS1at1va suple
mentar aos Estados para atender a suas pecullar1dades quando
não 8Y1st,r le1 federal sobre a mater1a

Conslderamos vál1do o texto do ProJeto de Const1tU1-



Suprima-se o Incrso II I do § 30. do Art 53
das dr socs i cões tr-ans rtor-ras

sàr toa (no per-rodo de 28/02/86 a 28/.02/87) e os rmm s , pe-
quenos e médros produtores r-ur-a i s (no período de 28/02/B6 a
31/12/87) do pagamento da correção monetária sobre débitos
decorrentes de empr-ésrt imo concedrcíos por bancos e mst t tur
ções f 1nance i ras

Em.vlrtude de nosso acotmmento a Emenda 2T00638-1, que
supr ime o art 53, por JUstlça e conveméncia , a medida sob
exame f ica preJudlcada

Pela preJudlclalldade

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suprimir parte do

dlSPOSltlVO do Pro,Jeto que isenta.os mrcr-o e pequenos empre-
sar ios (no per todo de 28/02/86 a 28/02/87) e os mtrn s , pe-
quenos e medres produtores rura1s (no periodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção monetana sobre déb t tos
decon-entes de empréstimo concedidos por bancos e inst1tui-
cães f, nanee1ras

Em vir-tude de nosso acolh1mento á Emt;!nda 2T00638-1, que
supr 1me o art 53, por Just 1ca e conveni êne 1a . a med1da sob
exame f' i ca prs,Judlcada

Pela preJudlOlal idade

EMENDA 2T01019-2
AUTOR MAURO MIRANDA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se, no "caput" do art 37 do Ato das
D1Sposlçôes Corrs't t tuc tona r s Transitórlas, a
expressão "no prazo máx rmo de alto anos, a par-t ir
de to de Julho de 1989"

PARECER
Com a emenda, rrrterrta-se supr1m1r do art 37 do Ato

das D1Sposlções Constitucl0nals Tr-ane r-tór-f ae a expressão "no
prazo máXlmo de alto anos, a-par-t u- de 10. de Julho de 1989':.
Somos favoráve 1 a manutenção do texto do Projeto, fruto de
fusão aprovada por acordo de 11de ranças .

Pela reJelção

- PSDB
PARECER PELA PREJUDI CI ALI DADE

EMENDA 2TO1018-4
AUTOR· ZI ZA VALADARES
SUPRESSIVA

PARECER
Entendemos que o dlSPOSltlVO sob exame de l um ta , com

proor redade . a ação do poder púb l i co na at tv rdade econórm ca ,

ao tempo em que faz menção expl te i-te àquelas at ivrdacíes que a
lei def trnr-é como sendo de rmoer-at ivo da segurança nac iona l
ou de relevante trrter-esse co l et ivo

Pe 1a r-e.re 1 cão da emenda

ção B, ora em exame
De outra parte. o tema "produção e consumo" deve es

tar no érnbr-to da leglS1ação concorrente, dada a sua cono texr
dada e maçrrrtude Aos Estados tambem deve caber dar tratamen
to legislat,vo a esse imoor-tarrte setor da econorm a

Pela reJ81cão

PARECER
Pelo nãc-aco lf-nmerrto , nos termo da emenda número

2T00688-8

D1SPOSltlVO Emendado § 10 do Art 20 do
Pro.je'tc de Cons t t tu i ção "B"

Supr-rma-ae a expressão "e outros recursos
rmner-a-i s" I corrt rda no § 10 do Art 20 do ProJeto
de const t tu icao "B". Que f tear-a com a seguinte
redação

"E- assegurada, nos termos da 1e1 I aos
Estados, ao Dlstrlto Federal e aos MunlciploS bem
como a orgãos da admrm atr-acão d u-e-te da Urn ão ,
part i c, pação no rasu 1tado da exp 1oração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídrlcos para
f ms de geração de ener-ç ia elétrlca no r-espect tvo
terrltórlO, plataforma corrt merrta l , mar
terr,torlal ou zona econórm ca exc Iusrva , ou
compensação f' nance t ra por essa exp1oração "

EMENDA: 2T01012-5
AUTOR· OSWALDO TREVI SAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01013-3
AUTOR CHRI STOVAM CHI ARADI A - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Sucr-rma-ee a palavra dr r-e'ta e a expressão
"ou a relevante mter-esee co l e't rvo" do caput do
art 179

100

EMENDA 2T01014-1
AUTOR ANTONIO SALI M CURI ATI - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA REJE I çÃO

EMENDA 2TO1020-6
AUTOR MAURO MIRANDA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

suor-rma-se o rnc i so LIX do art tqo 50 , no
título 11

Suprima-se, no "caout" do art 54 do Ato das
D1Spos1ções Conat rtuc tona i s tr-ans i tor ras , a
expressão "sem mu1tas, Juros de mora e outros
encargos 11

Pela preJud1clalldade

PARECER
Pela reJelção, nos termos da emendaa no. 2T00866-0

PARECER
A emenda, que propõe a supressão de parte do art 54 do

Ato das ürsocsicões Cons't rtuc rona rs Transitórias, f rca pr'eou
d 1cada em face de nosso parecer pe 1a aprovação das de números
ZT00044-8, 2T00500-8. 2T00412-5 e 2T00828-7, supress1vas to
t a t s

EMENDA 2TO1021-4
AUTOR ARTENI R WERNER - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-ima-se o § 4 do art 200 do ProJeto de
Const 1tu1ção "8"

- PL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01022-2
AUTOR FLÃVIO ROCHA
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda pretende eucr-trmr- o § 40 do art 200 do Pro

.jeto de Cons't i tu rção , que abre a coss ib t l rdade de tnst t'tur
ção de outras fontes de f tnanc iernerrto para a seguridade 50
c ra l

Preferlmos manter o d1SPOS1tlVO aprovado no 10 turno
de votação, tendo presente Que a aprovação de novas fontes de
f' trtaric t amerrfo para a secur-rdade socrat depender-a sempre de
de 11beração do Congresso Nac tona1

PeTa reJe1ção.

Supr1ma-se do Art 69 das d rspostcões
trans1tarlas as seçurrrtes expressões. "Nos moldes
da leglslação r-e Ta't r va ao ser-v ico Nac rona l de
Acr-ench zaçern Industrlal (SENAI) e ao Serviço
Nac rona 1 de Aprendi zagem do Comércio (SENAC)"

Texto resultante da Emenda Propos'ta
A Ie t cr iare o Serv tcc NaclOnal de

Apr-end i zaçern Rural (SENAR), sem preJU1ZO das
atr-rbu icões dos órgãos púb l rcos que atuam na área

EMENDA 2T01016-S
AUTOR ZIZA VALADARES - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

PARECER
Pela reJeição, nos termos da emenda No 2t00896-1

Suor-tma-se no § 40 do Art 53 das
d t spos t cões tr-ans i tór tas a SegUlnte expressão

" aos deb i tos Já qu r-tados e "

Supr tma-se do art roo 30,11 a expressão "com
mais de 200 mr l "

PARECER
Argumenta o autor da proposlção que "com a faei l rdade

ex i sterrte no Pa i s para a obtenção de cedula de iríerrt tda
de e com a falta de uror-esaõee d1g1tals nos ar-curvos da po
t ic ie , será f'ác i l lnfr1g1r a Ie i por mat s de uma vez,
sem que o s i s'tema po l rc i a l possa 'i derrt t f t car- o irrrr-ator-"

Parece-me que eventua is d t f rcu l dadas ooeracronars en
frentadas pelas r-eoar-t ições p011cla15 não Justlflcam a manu
tenção do constrangedor r-eq'rme de rderrt i f rcaçêo cr trmna l em
v1gor Ademais, o texto do ProJeto remete a lel a regên
ela das exceções-

Pela r-e.ieicao da emenda

EMENDA 2T01015-j)
AUTOR ANTONIO SALIM CURIATI - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇIiO

PARECER
A emenda proposta tem como escopo sucr imu- parte do

dlSPOSltlVO do ProJeto que r serrta os micro e pequenos emcr-e-
sar-ios (no período de 28/02/86 a 28/02/87) e os mtrn s , pe-
quenos e médios produtores r-ur-ais (no per rodo de 28/02/86 a
31/12/871 do pagamento da correção monetar ta sobre ceb i tos
decorrentes de emor-est imo conced rdos por bancos e mst i tuv
çães emance u-as

Em vir-tude de nosso aco lh trnerrto à Emenda 2T00638-~, que
supr rme o art 53, por .nrst ica e convem ênc ia , a medida sob
exame f 1ca pre.jud1cada

Pela preJudlClalldade

Artlgo 44 § 2 Inclso I _ Suprlma-se o termo
fr-etes

PARECER
Não concordamos com a argumentação do 1 lustre Autor da

Eme.,da, ao propor a supressão da , gua 1dada de fretes como po
lltlca de lncentlvo reg10nal Exatamente porque as 1e1s de

EMENDA 2T01017-6
AUTOR Z I ZA VALADARES - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PRE,JUDICIALIDADE

Suprlma-se o Inclso V do § 30 do Art 53
das dlSposlções transltorlas

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suprlml) parte do

dlSPOSltlvO do ProJeto que lsenta os mlcro e pequenos empre-

EMENDA· ·2T01023-1
AUTOR FLÃV!O ROCHA
SUPRESSIVA

- PL
PARECER PELA REJEIÇÃO



suor-una-se totalmente o Art 222 do Título
VI I I do ProJeto de Const r tu tção (81

Supr trrur- o 10C1S0 IV, do § 30 , do ar-t rqo
230 do Pr-o.rato de Const i tu tção (8)

EMENDA 2TD1D28-j
AUTOR RICARDO FIUZA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1025-7
AUTOR AFIF DOMINGOS - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

101

que
a

votos
o

do
um

pro-

de
seI!'

por
rlva
elas,

ln-

ASS1m, quando prescrevemos um tratamento pr-tv r l ec tado
para a proprledade produt' .....a, serrt imo-nos obr i çados a comple
T~~::~~rg,~~1ncíP10, na parte f rna l do paragrafo úm co ,

"cu.ja mobser-vano ia cerrm t rr-a a sua desapr-opr- t ação , nos
'termos do Ar-t r ço 218" (Referlamo-nos a garantla de trata-

mento espec i a t a propr,edade or-odut rva , prevendo a 181 normas
para o curnpr tmerrto dos requlsltos r'e l at rvos à sua função so
c i a l )

Destaque para votação em separado acabou lmped, ndo
prevalecesse o que der-ommerros fator de eou i i 'ibr ro ,
parte f iria l do parágrafo úrn co (267 votos "s rm'", 253

"n20" , 11 abstenções, de i xenoc aSS1m de se alcançar
"quorum" de 280 votos f'avor-ave i s )

Como se tornou lmpossível restabelecer a lntegrldade de
nosso texto, cons1deramos necessarlO suprlmlr o escudo da
incondlclonal1dade da garant1a de não-desaproprlação de ter
ras p r odut l va s que não cumpram sua obr1gação e não resgatem
a hlpoteca soc1al, de que fala Sua Santldade o Papa João
Paulo II

Pe 1a aprovação da emenda

EMENDA 2TD1D31-1
AUTOR EGíDIO FERREIRA LIMA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supress 1Va (ProJeto (8) 2 turno)
Suprlma-se o lnC1S0 I I, do Art 8, do

Projeto de Co..,st 1tu 1ção. renumerando-se os dema 1 s

EMENDA 2TO1030-3
AUTOR EGID 10 FERREI RA LIMA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda sucr-ess iva (Pro.reto (8) 2 turno)
Supnma-se o lnC1SO lI, do Art 190, do

ProJeto de Const 1tu, cão

PARECER
Consoante o art 183, a oescu i sa. a lavra, a rmoor-tação , a

exportação e o transporte por me-to de conduto de gás consti-
tuem mónopo l ro da Urrtêo Seçu mdo a mesma d i r-etr-i z , o art
25, em seu paragrafo 2. - que a emerda ,ntenta, de forma eu
cr-ess tva , modtf icar - defere aos Estados a exploração d tr'eta ,
ou medrarrte concessão a empresa estatal, com exc lus tv rdade de
d t s'tr tbu rção os serv rccs toca is de gas cana Li zado (A expres
são "gas cana l t zado" errtend rda como o s i s'tema local de e i s
'tr-rbu t çêo do produto atraves de cana l t zação 1igada a cada e
d i f rc to ou r-es rdênc ra , como ocorre ho.je nas c i dades do Rl0 de
.Jane rr-o e São Paulo)

Destarte, havera, ce forma gradat1va, extr-acr-d'màr-ra am
pliação na d r s tr-ibui ção de gas natural cana l i zado , cons ice
rando as s1gnlflcatlvas reservas que estão sendo descobertas,
ser-v-iços de unor-esc tndtve t mter-esse públlCO, que, conforme
se depreende dos dlSPOSltlVOS aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma tdênt rca ao que ocorre ho.je com
os serviços de d t s tr tbu tçêo ae ener-q i a eletrlca, de telefone,
de abas'tec imerrto d'agua, etc Aseim, a ace t tacão da presente
emenda poss tb t l i t ar ta a par-t rc ipacão da rmc iat iva cr-ivada
na exp 1oração do s 1 s'tema , pondo por terra as corretas d 1spo
s icões dos textos c rtaocs

Pela reJelção

PARECER
Reveste-se o Tema versado na emenda em exame de 1 ne-

gável lmportãncla e apotun1dade
Cop r ta-ise da supressão das palavras "oroor tedade pro-

dut 1va", Que const 1tuem o 1 no i so I I do Art 190 do Pr-o.jeto
Irrte ir-a razão assiste ao 1 lustre autor da proposta.

quando ar u-ma em sua conc i sa e correta Just1ficat1va nA
rnsusoet tb i 1 i dade 'mcondic tona l de desaor-cpr ração das ter-

ras produt ivas -mv rab i l t za o reordenamento açr-ár io do País"
Sempre buscamos o ponto de eour t ibr-to entre as op trriões

extremadas, atendendo as drr-etr tzes claramente traçadas pela
palavra e pelo voto da glande metor-ra dos Cons't t tu irrtes , es

te Relator sempre f 01 correspondido em tal pr-opos t to , regls
tr-anco-se apenas uma úrnca exceção. exatamente no que se re
fere à Reforma Agrar1a

sur-c ioo o tmoasse orevi sto no Reglmento Interno, face
a não aprovação de Qualquer das trnc rat t vas sobre o tema.
coube-nos elaborar o texto cone 1l rator to , que dese.jamos 'fos
se a expressão de vontade da ma tor te , c u-cunsrtanc ta comprova
da pelo resultado das votações

Nessa redação, pr-opos'ta para o Cap t t u lo I I I do Tltul0
VI I, f 01 aprovada com 528 votos "s irn" contra acenas 4
"não". reglstrando-se 4 abstenções

PARECER
A Emenda pretende suprlmlr o 'tem I I do art 80

Projeto de Const1tulÇão, que veda a cr,ação de mal$ de
Slndlcato, em qualquer grau, representatlvo de categOr1a
f1ss1enal ou ecenõmlca, na m2sma base terr,torlal

A permlssão para a Colação de ma1S de um Slndlcato
lQual categOr1a, na mesma base terr1torlal, provocará,
sombra de duvlda, o enfraqueClmento dessas entldades

auanto essa p1ural,dade slndlcal acaba por estlmular ~
11dade, a concorrêl1Cla e, ate mesmo, o atrlto entre
o que, ao 1nves de uil1-las. trara sér10s preJuízos aos

teresses das categorias
Pela reJelção

EMENDA 2TO1032-0
AUTOR EG! D10 FERREI RA LiMA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Emenda Supress"a (ProJeto (81 2 turno)
Supr 1mem-se os §§ 1 e 2 do Art 83, do

PrO,Jeto de COilst 1tu 1ção
Em decorrênc1a da supressão, 'mpõe-se,

lQualmente, sejam suprlm1das as expressões "e tera
ln;c10 em prlmelro ae Janelro do an:J segulnte ao
ds sua eleição". contldas no art 84 segulnte.

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TD1029-0
AUTOR LUIS EDUARDO
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda ab,Jet1va supr1m1r o art 222 do ProJeto de

Constltu1Ção (B}, do Capltulo da C1ênc1a e Tecn10g1a
A matéria f 01 amplamente d,scut,da no decorrer dos

trabalhos da Assemblela Naclonal Constltu1nte, prevalecendo
a 1dé, a conf 1gurada na redação do d 1spos 1t 1 vo

O texto do artlgo 222 privllegla o mercado 1nterno como
um dos fundamentos para a polít,ca ecorõmlca a ser apllcada
pelo Estado Respeltando os postulados do desenvolvlmento
socla1 e da autononlla tecnolôglca, a norma Vlsa garantlr aos
brasllelros o dlrelta de consum1r aqul lo que produzem

Pela reJelção

Supr i ma-se do § 2 , do Art 25, do ProJeto
de Const1tulÇão (8), as segulntes expressões "a
empresa estatal, cem exc1uslvldade de
d,stnbu,çâo" , passando o paragrafo a ter a
segu 1 nte redação

"An 25
§ 1
§ 2 _ Cabe aos Estados explorar

~~~;~:m~~t~~so~a~:~~~~â;"concessão, os serV1ços

EMEND~~T6~Dj2~~~5DOMINGOS - PL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Transforme-se o § 50 do ar-t rco 159 em § 50
do ar t i ço 156, com a eeou i rrte redação

"Na d 1VU 1gação ao consum 1dor f 1na 1 do preço
de produtos lndlstrlal1zados, devera constar, nos
termos da 'le t • o valor dos r-escecr rvos tr-rbu'tos"

PARECER .
A tr-ansccs icão proposta pelo vtust re Autor da emenda, a

companhada de adaptação corr-et iva da l tnçuaçem , e l irmna a im
pr-ec i acêo do texto aprovado em or rme u-o 'turno

Pe 1a aprovação da emenda

Suprlmam-se as al1neas "a" e "b u
, bem como a

palavra "dema1s", contlda na alínea "c", do lnC1SO
XX1X, do artlgo 7, do ProJeto de ConstltulÇão
(8)

PARECER
Pela aprovação, nos termos, porem, da redação proposta

atraves da Emenda 1111-3

EMENDA 2TD 1027-3
AUTOR AFI F DOM I NGOS - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO1024-9
AUTOR AFI F DOM I NGOS - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-una-se a palavra "d t r-et-tos" do tncvso
LXXI I, do art 1go 5 , do ProJeto de Const 1 tu 1cão
(8). passando seu texto a ser o secu irrte

"LXXII _ conceder-se-a mandado de lnJunção
sempre ,que a falta de norma reguladora torne
inv iave i o exerc ic io das l iber-dades
ccnst rtucvone is e das prer-r-opat tvas , rner-errtes à
nac tona l i dade , á sober-arn a e a c-idadema"

PARECER
Entre as rnai s s i çn rf tca t tvaa 1novações que

caracter 1zam o texto const 1tuc lona 1 ora em elaboração,
ganha expressão o 1nst 1tuto do mandado de 1n.junção ,
regulado no tr-c uso LXXII do art 50, CUJO conteudo e
redação emergiu de estudos, ponderações e dr scueeõea
demoradas amplas, abrangentes e profundas

Cre10 que acolher emendas e l trrrmando o mst rtuto
ou que alterem o texto aprovado em pr- tme tr-o turno, para
restrlnglr seu alcance, não se amolda ao pensamento
da maror ia

Por 15S0, sou pela re,Jelção da presente emenda

PARECER
ObJetlva a Emenda suor rrmr- o 1nC1SO IV do § 3 do art

230 do ProJeto porque, a pretexto de se conf'er tr- ampla de-
fesa ao menor trtf'r-a'tor- , estar-se-a cr tando a flgura tnex t s 
tente da acusação processua 1

Entendemos que a proposta deve ser aco1h 1da, tendo em
v i s'ta que a s imotes menção a uma" iristr-ução cootr-ecrtcr ia" Já
pode 1evar á supos 1ção de que a nova Const 1tu 1cão estarã
conferindo carater cr rrmna'l a conduta da cr iarça e do
ado1escente

Somos, po 1s, pe i a aprovação

mercado poder-rem tnv rab i l tzar o desenvo l v tmerrto de certas re
giões do Pa i s é que o poder pub11CO navera de rrrter-vir- para
poss rb r l t tar- este desenvo l v imerrto



102 PARECER
A supressão dos parágrafos 10. e 20. do ar-t ico 83, como

proposta na emenda, de ixa "j n a lb i s" certas par-t tcu lar-tdades
em relação à vacênc ia dos cargos de Presldente e Vice-PreSl
dente da Repúb l i ca , a nova e le i ção e o cumprimento do manda
to que não podem ser de i xadas à regulação da Ie i or-drnar-ra

Pela r-e.jei cêo

De fato o df spos t t ivo , como red1g1do, cr ia reetr-rcão re
cursal já Que impede o recurso de r-evi.sta por divergêncla
jurlsprudenclal Há que ser marrt rda a missão uniformlzadora
do Tr-tbuna l Super tor' do Trabalho nas dec i sões das cnver-sas
regiões trabalhistas Por outro lado não de t xa de ser sen
sato de txar- ao legislador or-dmer-ro a f i xação das conpe'tén
c ras da nossa maror- corte trabalhlsta

Pe 1a aprovação

PARECER'
Pela reJeição nos termos do parecer que ofereci à emenda

no 2t-01740-5

Emenda de correção de 1'lnguagem _ (ProJeto
(B) 2. turno)

Reponha-se no titulo I dos Pr1ncip10s
Fundamentais _ o disposto no art 8 das
D1Sposições TransltOrlas

EMENDA 2TD1033-8
AUTOR EGíDIO FERREIRA LIMA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supress i va (ProJeto (B) 2 turno)
suor-unam-se do mc tso V. do art 52, do

ProJeto de Const rtuicão , as expressões, "de do rs
ter-ços"

PARECER
Tendo optado pela supressão total do drspcs t t tvo , con-

forme o parecer que oferece à emenda n 2t00336/6, mamfesto
me pela reJ81çâo da presente

EMENDA· 2TO1038-9
AUTOR GERALDO MELO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Manifesto-me pela aprovação, tendo em v rs'ta tr-a'tar-rse de

matéria aprovada em or tme ir-o turno. e onrrt rda quando da ela
boração da redação do venc1do

Pessoalmente, parece-me Que a presença do d'lSPOSltlVQ no
texto, só se Justlficava à época em que o or-oaeto rnat i tu-
c tona l i zava o s rs'tema parlamentar de governo

Emenda de êrro _ (ProJeto (B! 2 turno!
Coloque-se como inciso VI do art \52, o

segulnte
Art. 52

iII _ Recomendar ao Pres1dente da Repúb 11ca o
afastamento de detentor de cargo ou função de
conf 1ança no governo federa 1 , 1nc 1US 1ve na
admin'lstração rndrr-e'ta

PARECER·
Tem em v ista a Emenda a supressão, no r tem I do art 57,

das expressões "Prefeito de Cap i ta l e "Chefe de M1ssão üto lo
màrca"

A Emenda ê de ser cons icer-eoa prejudlcada, or-irneiro e
em razão mesmo de a expressão "Pr'ef'e t to de Cap r t a l " haver
s ido , por erro mater iat , Já r-evi sto conforme errata f'e t ta
pela r-el ator ta , expunç ida do texto, segundo porque, aceitan
do o pr-ópr-ro autor da emenda. consoante sua Justlflcação,
consigne o texto a chef' ra de missão d iplomá-t rca -temoor-ár-na
ou eventual, essa modiflcação Já fOi ace r-ta pelo Relator
aprovando emenda neste sent 1do

Pela preJudlcialldade da Emenda é o nosso parecer

- PMDB
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01040-i
AUTOR GERALDO MELO
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T01039-7
AUTOR' GERALDO MELO
POR ERRO

EMENDA 2TO1041-9
AUTOR GERALDO MELO
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1034-6
AUTOR. MARCOS PEREZ QUEI ROZ - PMOB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda Supress1va (Projeto (B) 2 turno)
Supr tma-ee da alínea "a"", do tnc-i so 11. do

art 101, do Pro.ieto de Cons't rtu rção , as
express5es "seus" e "e"

EMENDA 2TO1035-4
AUTOR MARCOS PEREZ QUE I ROZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supr eas tva (Pr-o.jato (81 2 turno)
Suor-une-se do § 30., do art 33, do ProJeto

de Cons't i tu icão , as expressões "vedada a sua

d'r v teão em municípios"

PARECER
Propõem os nobres Autores da Emenda, com Emenda supres",

s iva de parte da a l inea "a". do i tem I I. do art 101, seoa
I rmt t ada a comnet ênc ia dos Trlbunals, Quanto à irncrat tva de
proposta de alteração do número de membros desses coleglados,
à r-e tat rve aos t r-rbuna i s que lhes ae.jam lnferlores

Têm razão os nobres proponentes da Emenda De fato, tem
se constatado que há uma certa reslstênc1a dos componentes
dos Tr ibuna í s em ace i t ar-em a ama l racão do quadro do respec
t rvo colec raco , Que tantas vezes o irrter-esse coletivo o e
)\lge, na busca da major- ce l ebr rdade no Julgamento das cau
sas

Endossamos, ass im, o argumento de sustentação da propos
ta, mam restando-nos favoravelmente a sua aprovação

Pe 1a aprovação

PARECER
O Dlstrlto Federal cons-trtur mcmtc tp to neutro e , como

tal, é urrrdade -md rv t s tve l Munlcípio é subd í v i sãc de Estado.
N~o sendo o Olstrlto Federal Estado, não cabe sua subdrv í são
em mum c tp ros e s im em regli5es acnnrn str-at rvas , a exemplo do
que ocorreu no ant 'l90 Estado da Guanabara

Acei tar , por outro lado, a emenda lmportará em orlar
conf l t to de compe-tênc ia , notadamente no que tange à com-
pet énc ia tr-rbuter ia , com a b r tr-rbutacêo de rrnpostos munici
pa i s e~ ee'taduara num Estado mex i s'terrte

Deve-se observar, amda , que os MunlcíploS são er-rados
por Conat i tu tcões EstadualS, e o Dlstr1to Feder-a l não terá
Conat t'tu ição Estadual e S1m - corno prevê o OrÓpl""10 drsccsrt r-

vo que a emenda, de forma supressiva, pretente modlficar
uma lei or-çam ca , aprovada por dois terços de sua Câmara Le
glslatlva

Destarte, a emenda não pode ser aco lhrcía

Supr trna-rse o art 21, das D1Sposlçôes
Translt6rlas, do Projeto de Constltulcão

Suprlma-se da a1 trrea "e", do lnC1SO 11, do
§ 50., do art 134, do ProJe,o de const i turcãc. as
expressões ""salvo exceções crevrstas na lel""

PARECER
ObJetlVa a emenda a supressão do art 21 das D1spos1ções

Tr-ans-rtór-ias Alega o nobr-e autor que o di sccs t-t ivo do texto
é lnformado com rrrtencão que não 'tr-ensoar-ece em seus termos

A meu Juízo, o di spos i t tvo é mora t rzador- e merece perma
necer no texto

Pela reje1ção

EMENDA - 2TO1036-2
AUTOR MARCOS PEREZ QUE I ROZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda Supr-eas tva (ProJeto (B) 2 turno)
Suprlma-se o Paràgrafo Onico do art 86, do

Pro,Jeto de Const 1tu 1ção

PARECER-
A regra do parágrafo unico do art 85 se justlflca, uma

Vez que o ProJeto cn soerisou , madernamente, a ex rs'tênc te da
autor tzacão do Congresso para as v iaçens ao exter ior do Pre
s iderrte e do Vlce-Pres1dente da Repúb1 ica com duração lnfe
r-ror- a qu trrze d ias E procedente, P01S, Que a exrcêncra de
o Congresso tomar ocnhec rmerrtc dos resultados de t a i s v ra
gens

Pela reJelção

EMENDA 2TO1042-7
AUTOR, WILSON CAMPOS
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROV~ÇÃO

EMENDA 2T01037-1
AUTOR MARCOS PEREZ QUE I ROZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda Supr-ess iva (Proaetc (B) 2 turno)
Suprlma-se, no § 2 , do art 117, do ProJeto

de Const'ltu'lçao, as segulntes expressões
"11mltados os recursos das declsões dos Trlbunals
Regionals, nos dlssidl0S lndlvlduals, aos casos de
ofellsas a 11teral dlSPOS1Çâo desta ConstltulÇão ou
de le1 federal"

PARECER
A emenda é comoat tve l e mer-t fór-t a O exer-c tc io da at i 

v 1 dade po11 t 1 co-par-f 1 dár 1a deve ser vedada aos membros do M1 
m s'ter-ro Pub l rco , cons rder-ando o elevado caráter que o novo
texto defere a met rtuicão , a CUJos membros são atr tbutoos
os mesmos trnped trnerrtos e garantlas da Maglstratura

I Logo, davldo as elevadas prerrogatlvas cometldas aos
membros do Mlnlstérl0 Públleo. não tem qualquer sentldo per
mlt1r-se que exerçam atlvldade polítlco-partidár1a

?e1a aprovaçao

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da parte final do

§ 20. do Ar-t 117 do ProJeto de Const1tu1Ção B, aSS1m red1g1
da "llmltados os recursos das declsões dos Tribunals ReglO
nalS, nos dlssid10S 'lndlV1duals, aos casos de ofensa a li
teral dlSPOS1t'lVO constituc'lonal ou de lei federal"

EMENDA 2TO1043-5
AUTOR WILSON CAMPOS - PMD8
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃO

Suprlma-se a alínea ""b"", do lnciso 11, do
art 111



PARECER
Com a presente emenda suor-ess iva pretende o nobre autor

e l immar- a a1 inea "b" do moi so I I, do art 111 Exem-mado o
mér rto da pr-ocos rcão , concluímos Que a restauração do recurso
or-dtnar-ro contra as decrsees deneçator-ias de mandato de segu
rança proferldos em ú l t rma mstancia pelos tr ibunais 100a1s
ou federa 1s não trara os 1nconven 1entes ob.rero dos cu 1dados
do autor Optamos pela permanéncia da texto or i ç ma l

Pela r-e.ie rcão

PARECER
A redação do mc iso II do art 165, que entendemos deva

ser marrt i da no texto cons't f tuc'ional , assegura a par-t tc ipacão
do setor produt 1vo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes
te. sab roemerrte mais ef icrerrte em suas ações, a par-t rr- de re
cursos púb 11cos Por seu turno, cabe ao Estado estabe 1ecer as
drr-etr-vzes para a ap l tcação desses recursos, oboet tvando sem
pre o desenvolv tmerrto daquelas reglõeS

ASSlm sendo, nosso voto e pela r-e.je içãc da emenda
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EMENDA 2TD 1044-3
AUTOR WI LSDN CAMPDS
SUPRESSIVA

- PMDS
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO 1049-4
AUTOR RONALDO ARAGÃO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-una-se da alínea ""a"". do ,nC1SO 11, do
art 108, do Pr-o.jeto de Conat i tu ição , a expressão
"O Mandato de Segurança""

suor-rma-se do lnC1SO XVI, do art 50, da
Pro.jeto de Const 1tu 1ção , as expressões
"ex rq ive I orev io aviso à autor1dade""

PARECER
Tem em vrata a Emenda a supressão, na 81 inea "a", do i tem

I I. do art 108, da expressão "o mandado de segurança"
O d t spos i t tvo sob proposta de rnodrf toação , mediarrte a

presente emenda suor-ess iva , prevê caber ao Supremo Tr tbuna l
Federal "julgar, em recurso or-drnar io". entre outras causas,
os mandados de segurança dec td idos , "em úrrica mstànc ta, pe
los Tr-rbunaj s Super ror-es , se deneçatór-ra a dec tsão"

A supressão ora proposta - cabe frlsar - lmpor-
tar-ra quebrar a coer-êric i a que o pr-ece t to guarda
em relação à comoet énc ia do Super-tor- Tribunal de Justlça
f i xada do i-tem 11. "b", do art 111, e segundo a qual a esse
Trlbunal cabe "Julgar, em recurso or-drnár to , os mandados de
segurança decrd rdos em úrn ca msténcra pelos Tr-rbunar s Remo
na i s Federais ou pelos Tr-rbuna i s dos Estados e o D'r s-tr-r-tc Fe
deral e Ter-r-r tór roa". também quando deneçator ra a dec i são

Pelas precedentes razões e em que pese as JUdlC10sas con
s ider-ações oferec1das pelos nobres Autores da presente Emen
da, a teor de Justiflcá-las, mam restamc-nos corrtr-ar iamerrte á
sua aprovação

EMENDA 2TO 1045-1
AUTOR WILSON CAMPOS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Supr-rma-ae , do § 10 ar-t 51, do ProJeto de
Const t tu i ção , as expressões nU e pelo voto de
do 1s terços de seus membros""

PARECER
Pe 1a r-e.ie 1ção , nos termos do parecer à Emenda 2T00292/1

EMENDA 2TO1050-B
AUTOR PAULO ROBERTO CUNHA _ - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

D, spos i t 1VO Emendado § 40 do Art 1BD
Supr tmarn-ee as palavras e expressões aba-ixo

re 1ac 1onadas
_ ""garlmpáve1s""

""na forma da lel""

PARECER
Segundo o art 18D, § 40 , do ProJeto de Const i tu, ção

(8), "as coocer-at tvas têm prl0r1dade na autor rzaçãc ou con
cessão para pasqu r sa e lavra dos recursos e Jaz1das mtner-a is
gar1mpávels, nas areas onde esteJam atuando, e naquelas fl-
xadas de acordo com o art 21, XXV, na forma da 1e i lO

A Emenda 2TD10S0/8 propõe a supressão da palavra "qar- rm
oáve i s" e da expressão "na forma da lei"

Com a pr ime tr-a modrf tcação tndrcada , em todo t ipo de
mme-ação - e não só garimpo - eer-t a dada pr ror t dade a coope
r-at rvas , o que poder-ta retardar a ut t l i zação de t ecno loc ra na
mrner-acão

A boa t écrn ca leg1s1atlva recomenda a manutenção da ex
pressão ob.je to da segunda modtf rcação cr-etendtda

Pe 1a r-e.je 1Cão da Emenda

PARECER
A presente emenda está pr-e.judrcada , em v rata da aprova

ção das emendas números 17B7-1 e 1165-2, que pretendem a su
pressão total do § 10. do art 51 do ProJeto

Pela preJUdlClallç1ade

EMENDA 2TO 1051-6
AUTOR PAULO ROBERTO CUNHA - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

D, spos i t 1VO Emendado § 10 do Art. 204
Supr trna-ae do § 10 do Art 204 a expressão

"segundo drr-etr-izes deste""

da cont r 1bu 1ção soc 1a 1 se dará com
que exc tuir- a folha de sa'ler ios como

r-ef'er-ênc ra para o f manc tamerrto da

EMENDA 2TO 1046-0
AUTOR CHRISTOVAM CHIARADIA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO'

Supr1ma-se do Iric r so I, do Artlgo 200, a
expressão "a folha de salarlos""

PARECER.
A emenda pretende suor-umr- a expressão folhas de

ea Iar io" no lnC1SO I do art 200 O autor não dese.ja que a
folha de salários e tr-va de base para o f rnanc ramerrto da se
gur1dade soc ra l .

Já que a cobrança
base na 'le i • não há por
uma - entre outros
seçur rdaoe

Pe 1a r-e.je i ção

PARECER
Optamos por manter a redação do pr-tme rr-c turno de vota

ção, tendo em v t s t a que as d ir-etr-rzes do s i s'tema ún1CO de
saúde que atendem sobretudo ao 1nteresse púb11co e às
necees rdades SOClalS ma i s amplas da população, devem pr-ee td tr-
a po l i t ica de saúde de todos aqueles que contratam ou lavram
convêrnos com O Estado

Pela r-e.je i ção

EMENDA 2T01052-4
AUTOR PAULO ROBERTO CUNHA - PDC
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda para correção de erro
D1SPOSlt1vO emendado Artlg0 80 , I nc i so 11

Referêncla a l tneas a e b do lnC1SO 111 do
art i go 111 do Pro.jeto de Const 1 tu, ção

OBJETIVD supressão 1ntegral

PARECER
Trata-se de Emenda para correção de erro Com ef'e i to ,

o que se pretende é subat t tu rr , no texto do i tem 11 do art
80 do Projeto de Cons't t tu tção • a palavra "Slndlcato" pela

expressão "ür-çaru zeção Sj nd i ca l "
A Emenda é procedente, e1S que a redação dada ao r-ef'er-r-

do 1tem para o Segundo Turno dif'er-e da que f 01 aprovada no
Pr ime ir-o Turno, quando se consagrou a expressão "Organlzação
Sj nd rca l , que, convem aesma lar-. e mai s correta por abran

ger, alem dos Sj nch ca'tos , as Federações e as Confederações
Pe1a aprovação

Judlcante
repet1ra,

TrlDunal
dlstlngUe

- PSDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

Er~ENDA 2TO 1D53-2
AUTOR JOSE COSTA
SUPRESSIVA

PARECER
A ce ler tdaoe que se pr-ecom aa á prestação .iur redrc iona l

não pode dar azo, a sua vez, a e 1 'trrn nação de competêncl as
r-ev i sor-as dos 'rr-rbuna i s em mater ias por derna i s relevantes,
qua i s a de que curdam as alíneas "a" e "b" do 1nClSO 111, do
art 111

Na hrpo'teee , o SlIperl0r Tr1bunal de Justlça tera a
f'unção ad1cl0nal de fl1tragem de questões, antes da eventual
sub, da ao STF

Dema1S dlSSO, a atual sobrecarga de tarefa
que se reconhece em re 1ação a Suprema Corte não se
necessarlamente, a medlO prazo, quanto ao Super10r
de Just 1ça, haJa v 1 sta a campos 1cão numer 1ca que
essa Corte

Pela reJe1ção

Supr1ma-se, na allnea ""c"", ao 1nClSO 1, do
art 165, do ProJeto de Const1tulÇão, as segulntes
expressões ""de func1onamento ao setor
produtlvo"2, entre as expressões ""por certo"" e
""das reglões"" e ""através de suas lnst1tulções
de caráter regl0na1"", entre as expressões centro
oeste e de acordo

c _ Os nasc rdos no estrangelrO, de pa r s
br-as t le ir-o ou de mâe br-as r t e ir-a , desde que
reglstrados em repart1ção br-as i le ir-a competente,
ou venham a r-es idrr- no Bfias11, antes da mator rdade
e, neste caso e alcánçada esta, optem pela
nec tonat rdeee br-ae i f e-u-e em qualquer tempo

EMENDA 2T01047-B
AUTOR RONALDO ARAGÃO - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEiÇÃO

Dê-se a a tinea "t'c":", tric i so I, do art 12
do ProJeto de Const i tu 1ção , a segu 1nte redação

Art 12
I

PARECER
O autor propõe alteração no capítulo do oro.reto referen

te à nac iona 1, dade
Entendemos que o texto deve ser manr ido como oropcsto

para o 20 Turno. p01S, além de ser claro, ele guarda perfel
ta s trrtorn a com a tr-adrcão do nosso 01r81tO e entre seus
d t SpOSl t 1 vos

EMENDA 2TD 104B-6
AUTOR RDNALDO ARAGÃO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO
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Ao Art 50, XXVI
suor-una-se a expressão "decorrentes de sua

a't t v i dade produtlva" ll

PARECER
Busca o autor da emenda. com a supressão proposta, que a

pequena cr-cor i edade rura 1 não possa ser ob.jeto de penhor para
garantia de qua i squer- dtv idas contraídas por seu propr te'ta
no
O longo a 1cance soe i a 1 da or-ooos i ção é 1 nequ í vaca, va 1endo
c t tar-, a título de r tus tr-ação, o exemplo oferecldo pelo pro
ponente. seca o de que a emenda v i sa a e l nm nar- o r i sco de
pequenas glebas rur-ars serem penhoradas par aglotas

Sou oe 1a aprovação

EMENDA 2T01054-1
AUTOR MARCI O BRAGA
SUPRESSIVA

EMENDA. 2TO1055-9
AUTOR MARCIO BRAGA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TOi 058-3
AUTOR ADOLFO OLl VEIRA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Ao Art 240, § 30
Supr una-ee a parte f ma l "computado neste

~:~~~1~sreng~~ent~ãdasp~~~~~~p~~~~v 1~~~ 1 S ~e~~r~~;;
programas. ate a data da promulgação da
Conat rtu'icêo" "

PARECER
A emenda tem por escopo suor-imu- a parte f' ma l do § 30.

do art. 240 do ProJeto de Const 1 tu rção , que ê do seçu irrte
teor "computado neste valor o rendunento das contas trtdr v t>
duars no caso daqueles que Jã par-t r -jpavarn dos refer-.dos pro
gramas ate a data da promulgação da ::onstltuição"

Procede a emenda Realmente, I atua i s servroor-es que
percebam ate d01S salários mtrntros (...; remuneração mensal, que
são os rnars humi Ides , serão preJudlcados, face a determlnação
de que seca computado no valor do sa'tar-ro rrürnmo anual a que
terão cnr-e rto a r-encnmerrto das suas contas mdrviouars

Pe 1a aprovação.

Supr tma-rse o Art 16
"Art 16 _ A 181 que alterar o processo

e le i tor-a l só entrara em Vlgor um ano deoo rs de sua
promu1cacao'' 11

EMENDA 2TOi059-i
AUTOR ADOLFO OLIVEIRA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Ao art 98, li!
Supr-tma-ee a parte f trra l "ou, onde houver,

no Tr tbuna l de Alçada quando se tratar de promoção
para o Tt- tbcna l de Justlça, observados o tnc rsc 11
e a classe de Orlgem U

"

PARECER
A emenda v i sa supr rrmr- a parte f rria l do r tem III do art.

98, que trata do acesso aos tr ibunats de segundo grau, onde
houver Tribunal de Alçada, tendo em v i s'ta as pecu l tar-tdedes
de cada r-eçrão As procedentes alegações do 1lustre autor da
emenda nos levam a acolhê-la lntegralmente

Pe 1a aprovação

PARECER
Parece-nos dernas rado rig1da, com fortes conotações de

r-enofotria. a ex içênc ta de que o or-oor-retar-ic de empresa
Jornallstlca onde empresa de r-adrodt fusão se.ia br-as r le rro
nato ou natur-at tzaco ha ma-ta de dez anos Hã mt Ihar-es de
pequenos ,Jorna i 5 e em1 ssoras em todo o pa 1s Ao Illesmo tempo.
hã es-tr-ançe t r-os nator-at i aedos plenamente rrrteçr-adcs à v t da
nacrona l , mesmo não tendo completado dez anos nessa cond i çêo
Por outro lado, e preC1SO lembrar que c rdadâos nessa condição
podem, 1nc 1us 1ve , desempenhar o mandato de Deputado ou
Senador.

Pela r-e.je r ção

"natos ou

EMENDA 2TO1060-5
AUTOR ADOLFO OLIVEIRA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Ao Art 225, "caput ""
suor-una-se a expressão

natura1i zados ha ma1 5 de dez anos""

Pe la aprovação

EMENDA 2TO1056-7
AUTOR CARLOS BENEV IDES - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Ao Art 38 do ADT
Acrescente-se ao f rna l "à prlvatlzação""

PARECER
Pretende o autor suor trmr' o art 16, que 50 oerrrrrte a

vigêncla de len eieltoral apos um ano depoi s sua promulgação
Concordamos com o argumento de que o d 1soes 1 t 1 vo é 1r

r-eat í st rco
A norma cons't t tuc tona l não deve er-rar- obstáculos ao pro

cesso ooj 'í t tco , que é cnnannco
Pe 1a aprovação

PARECER
A Emenda em causa vem eo'luc i onar- uma grave corrtr-ad icão .

que certamente abr-rr ia trrterrmnave l I i de ,JudlClal, para
garantla do mandamento mser ido no texto permanente (Art,go
106 e seus §§) ap l rcáve l a todos os serv icos nctar ia is e de
regls"tro

Quando o Artlgo 38 do Ato das D'tspos i ções Tr-ans i tór-j aa
af tr-ma que "não se ap l rca aos serv tcos no'tar ra i s e de regls
tro que Ja tenham s ico of tc ra l rzados pelo Poder Pub l rco" o
drscosto no ar t 106, "resoe rtendo-se o drr-e i to de seus ser-

v i dor-ess'", torna-se claro e ev iderrte Que se trata do d i r-e r-to à

cr- rvat t aacão , oe-ter-mmeca no antes r-ef'er roo art. 106 So-
mente ass im se Justlflca a manutenção do drspos t t ivo emen-
dado

Supr rma-ae o paragrafo úmco do art 29 das
Dj spos t ções Conet t-tuc icnavs Trànsltãrlas

PARECER
A. proposta e de supressão par-c ra l do art 29 do Ato das

Dr spos t ções conet rtuc tone is Transltórias Uma vez que temos
oo mado pela supressão total, nos termos da Emenda 2TOD639-D,
mam res'tamo-noe pela preJudlclalldade desta

Suprlmam-se as expressões "em todo o
t er-r-n tor-to nac 1onail' " e o "contrabando e o
descaminho", constantes ao trtc i so I I, do § 10 , do
artigo 150, que estão em franca e completa
contr-adicão com o que prescrevem os art 19D5 38,
tnc t so XVIII e 239

PARECER
Prete~de a emenda suo exarrrme suor imtr- do Art 150 § 10

-.nC1SO I I as expressões "em todo o ter-r-i-tor-to nacional" e ,
malS, "contrabando e descamlnho" D1Z o autor que compete ao
Mínlstérlo da Fazenda tradlcionalmente, a prevenção e repres
são ao contrabando e ao descamlnho e que serla erro atrlbulr
tal competêncla, também. a P0l1C18 Federal A doutrlna enSlna
que o contrabando ou descamlnho constltui l11CltO penal e 1
llClto flscal e que mutat15 mutandl a responsabl 1ldade crl
mlnal não exclul a responsabllldade flscal Tanto a fraude
flscal quanto a fraude crlm,nal haverão de ser reprlmldas, e
esta repressão há de se concret 1 zar pe 1a ação das autor 1da
des alfandegarlas e pollclals, porque, a pratlca lnduz a este
entendlmento Não hã que falar em confllto de competêncla ,
mas em ação conJunta A norma caracteriza, na melhor técnica
de admlnlstração, competênclas concorrentes, em que as ações
se mtegram Pela rejeição

EMENDA 2TO1057-5
AUTOR ADOLFO OLl VEI RA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Ao Art 94 (e em decor-r-énc ia , ao Art 95)
$upr1mam-se

" Art 94 _ O Consa 1ho da Repúb 11 ca é orgão
suoer-ior de consulta do Pr-es iderrte da Repúb l rca , e
dele car-t rc ioam

I _ o Vlce-Pl'esldente da Repúb I tca :
I I _ O Pr-es tderrte da Câmara dos Deputados,
111 _ O Pres tderrte do Senado Federal,
IV _ Os lideres da mator- ra e da mrnor ta na

Cámara dos Deputados,
V _ Os 1i deres da mator ia e da mtnor ia no

Senado Federa 1 .
VI _ O Mmlstro da dust tça ,
VI I _ se t s c rdedêoe br-as i Ie tr-os natos, com

mais de tr rrrta e c inco anos de rdade , sendo d01S
nomeados pe Io Pr-es iderrte da Repúbllca, d01S
e le rtos pe Io Senado Federal e do i s e lertos pelo
Senado Federal e d01S e te t tos pela Càmara dos
Deputados, todos com mandáto de três anos, vedada
a recondução""

Em conseouénc ia , f i oa auprumdo o Art 95
"Art 95 _ Compete ao Conselho da Repub l rca

oroounc iar-ise sobre
I _ rrrter-venção federal, estado de defesa e

estado de s i t io ,
I I _ as questões relevantes para a

establlldade das mst rturcões derrocr-at rcas
Paragrafo úrnco _ O Presldente da RepObl1ca

poderá convocar Mlnlstro de Estado para partlclpar
da reunlão do Conselho, quando constar da pauta
questão relaclonada com o respectlvo Mlnlstérlo""

PARECER
Realmente, o Conselho da Repúbllca, a que se reportam os

arts 94 e 95, f 01 concebldo, no ProJeto da Comlssi§o de S1S
temat 1 zação , em função da escolha do s1stema parlamentarlsta
de Governo Dent ro da nova concepção de governo aprovada, as
funções daquele cOleglado flcam adstrltas ao Conselho de De
fesa Naclonal .

Pe1o aco1h, manto da emanda

EMENDA. 2T01D61-3
AUTOR MUSSA DEMES
SUPRESSIVA

EMENDA 2T01062-i
AUTOR MUSSA DEMES
POR CONTRADI ÇÃO

- PFL
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

- PFL
PARECER PELA REJEI ÇÃO
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EMENDA 2TO1063-0

AUTOR GANDI JAMIL
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01068-1
AUTOR FRANCI SCO AMARAL - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

suor-una-se da a1 inea "c", do tnc i sc VI. do
artlgO 156 do ProJeto de Const1tu1Ção (8), a
expressão "dos trabalhadores" para sanar
corrtradtcêo com o d iapcs'to no lnC1SO 1I, do mesmo
artlQo.

PARECER
Os s rndrcatos de trabalhadores prestam relevantes ser-vr

ços de ass i s'ténc ia soc ia t a seus assoe i ados, sem qualquer ob-'
Jetlvo de lucro, o que JUst,flca a sua rnc lusão entre os be
nef j c i ar toa da rrnurn dade tr ibuter-ra a que se refere o art
156. ,nCISa VI, a1 inea "c" do ProJeto

A supressão dos termos "de trabalhadores". do r-ef'er-t do
texto. es-tender-ia a rmum dece aos s mcnce-tos de empresas, cu
JOS serv tços alcançam errt vdaoas que v r sarn lucros, de carac
t er-i at tcae bem diver-sas dos aasoc iados dos s mdrcatos de tra
balhadores, os cua i s são, na sua maror ra , carentes de aSS1S-
t énc ra medrco-hosp t ta Iar , odorrto Ióç rca , os ico loç ica , our i-

d ica e soc ra l
Pela rejeição

EMENDA 2TO1064-8
AUTOR MICHEL TEMER
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr un u- do arto 131, § 20 do pr-o.je-to de
Const 1 tu 1Cão B, a expressão "Estadua 1 "

PARECER
A ação d ir-e-ta de mccnst rtuc icna'l tdeoe , a que se refere

a emenda, f1G.0U mser-ida entre as truciat ivas inst í tu
c tona-i e do M'trrt a't er-j o Público (ar-t 135, IV), devendo ser
d i sc rp l rnada tanto na Conat t tu icão Federal como nas futuras
Cartas Estadua1s, que observarão os or mcio ios daquela
(art 25) Demai s , o propr to § 20 do art 131 se refere a
"Je is ou atos norrnat ivos es tadua ts ou rnurrrc tpa t s", passando
o controle da conat t tuc tona'l tcíede , necessar lamente , em orr
melro lugar pela Cons t t-tu tçãc Estadual.

A supressão pretendida destoa do s i etema cons't i tuc to
nal proJetado e não tem o condão que lhe a'tr iburu seu
Autor

Pela reJeição

EMENDA 2TO1069-9
AUTOR DEL BOSCO AMARAL - PMOB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Do art 21, lnC1S0 XII, sucrurnr- letra b e
da letra f) as palavras "f luv tat s e lacustres""

Suprlmlr do art 205, lnC1SO IV, as
palavras, "e da execução"

Ao art 1 go 205, 11, dê-se a redação aprovada
no 10 'turno

"Art 205

I I executar as ações de vlgllãnCla
sam tar-va , eo rdenno loç'ica e de saude do
trabalhador"

VeJa-se o D'i àr- to da Assembléla Nac iona l
Const rtu inte do d i a 18 de rna io , paç ina 10 454

PARECER
Há, na execução das ações de saneamento básrco , tarefas

Que devem estar errrmerrtemerrte afetos ao setor de saúde
Sal lente-se que lSSO não slgniflca contr-adição ou or-e

JU1ZO - antes como l emerrt ar i dade - em relação as at rv rdades de
outros setores estatars , mormente o setor de obras púb l rcas

Pela rejeição

PAPECER
Os termos cu.ja supressão é proposta na Emenda têm ca

rater cautelar, tendo em v ista que o texto dos §§ 20 e 30, ,
corro tnado com o 1nC1SQ VI a l mea "a" do art 156, enseaa -

r ia a transformação de multas da atuavs empresas públlcas
e soc i edades de economra mi s'ta em autercuras ou fundações,
COm o f i to de passarem a se benef rcver- com a rmúmoade
t r rbutar ta

Pela r-e.ie icão

EMENDA 2T01070-2
AUTOR AI RTON SANDOVAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Propõe o r tustre Autor suor umr- a letra "b" do u-c tso

XI I do ar-t , 21 e a expressão "f Iuv i a t s e lacustres" da letra
"f" do ProJeto (B), entendendo que não se Justlf1ca atr-ibutr
à Un t ão a exploração dos ser-v rcos de ener-c ia e tetr-rca e dos
portos fluvia1s e lacustres, porque fazem parte do patr-unomo
dos Estados

Entendemos que a proposta não merece aco1h 1da, uma vez
que os drspos i t tvos que se pretende suor umr- e al ter-ar guar
dam perfelta consonênora com o d1SPOSto nos arts 20 e 26 do
Pr-coe-to

Somos, p01S, pela r-e.je rção

Ar t rco 156, § 30 Supr trmr' a frase "ou em
que ha.ja contra prestação ou pagamento de preços
ou t ar- tf'aa pelo usuar to"

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1065-6
AUTOR MICHEL TEMER
POR ERRO

Artlgo 179, § 20 _ suor-imu-

PARECER
E pr-ooos r to da emenda em exame sucr imu- expressão do

lnC1SO I I do art 205 do ProJeto, por entender o Autor que
as ações a l i corrt rdas deverão ser ap l rcadas generlcamente e
não apenas aos t raba1hadares

Entendemos que carece de fundamento a iruc tat iva do 1
lustre Conat r tuj nt e , P01S a ass t stenc ta a saude e dest1nr:da
a todos os c icedãos e o refer1do 1nC1SO II pretende dar en
fase a ass i s'ténc i a ao trabalhador, Que é onde há grande r1S
co de dt ssermnação de doenças

Pelo exposto, somos pela reJe1ção
Pela r-e.je rçêo , nos termos da emenda 2T00863-5

EMENDA 2TO1066-4
AUTOR JOSÉ ELIAS
SUPRESSIVA

- PTB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01071-1
AUTOR AIRTON SANDOVAL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art1go 162., no IV _ Suprlmlr a frase "não
comor-eend idos no lnC1SO I, b do art. 161,
def rrn dos em Ie i complementar""

PARECER
Cumpre assma tar que, contr-ar tamerrte ao que af irma o au

tor da emenda, o di spcs'to no art 161, lnC1SO I, alínea "b",
trata da prestação de ser-v ices de transporte mter-eetacua l e
intermunicipal e de correm cação , .ser-v tços sobre os quaiS não
u-c tdrr-a o unoosto da corroe t énc ta do MUn1cíP10, nos termos do
lnC1SO IV do art 162 Esses eer-v rccs . portanto, são def trrt-:
dos camo exceção Ademals, a 1e1 complementar, para def trur'
essa s i tuação , se faz necessar ra , razão por que votamos pela
r-eJe 1ção da emenda

Supr una-ee o lnC1SO IX do ar-t 21 do
ProJeto de Const 1tu rção B

PARECER
Optamos pela redação aprovada no pr ime ir-o turno de vota

ção do ProJeto Const 1tuc lona 1. por entendermos que se faz ne
cessar ve a restr1ção rrnposta pelo paragrafo sob exame, V1StO
tratar-se de exploração tndtr-eta de a t tv tdade econõmrca pelo
Estado

Pela reJelção da emenda

PARECÃRemenda pretende suor imrr- o 1nC1SO IX do art 21 do
ProJeto de Cons-t t tu i cêo A redação do r-ef'er i do 1nC1SD é a
seçurrrte Art 21 Compete à Un1ão "IX elaborar e
executar planos naClona1S de ordenação do terrltórlo e de
desenvolv1mento econõm1co 9 soelal," O autor argumenta que
tal dlSpOSlt1VO representa uma lngerência da Un1ão nos planos
estaduals e mUnlClpalS, ferlndo o pr1nclplo federatIVo

Ora, o artlgO 44 da C0t1StltU1Ção - Pro,Jeto "8" trata e~

pllc1tamente da ação pol ít1ca da Un1ão, v1sando a artlculaçao
das d 1versas reg 1ões, seu desenvo1v1mento e a redução das de
s1gualdades Reg1ona1s Não ha lngerênc1a, mas S1m cooperação
e art1culação Esse e o esplr,to expresso no texto-base

Somos pe 1areJe1CãO

EMENDA 2TO1067-2
AUTOR JOSÉ ELI AS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PTB

EMENDA 2TO1072-9
AUTOR HENRI QUE EDUARDO ALVES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

E11m1nlne-se o parágrafo úruco do art 22 das
D1Sposlções Trans1tor1as

PARECER
Pretende a emenda "sub exame" a supressão do paragrafo

urnco do art 22 das ürsccs icões Tr-ens rtor-ras para ccss rb t l r
tar a estab i l rdade dos e tua i s ocupantes de cargos, funções
ou empregos de conf i anca ou em corm ssão , ass rm como aos ocu
pantes de cargos que a Ie r declare de t rvr-e exoneração A
supressão proposta e trnper t merrte , porque a derm as tb r l t dade
ad nutum é a caracter í st 1ca marcante de ta, s cargos' Não
encontra agasalho na doutr ma do ürr-e rto Adm1n1stratlvo a es
t ab 111dade proposta

Pela r-e.je i ção

EMENDA 2T01073-7
AUTOR HENRI QUE EDUARDO ALVES - PMDB
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Substltua-se a redação do ltem XXXVI do
art1go 50 , nestes termos "a le1 não exclUlra da
aprec1ação do Poder Jud1ciar10 leSão ou ameaça de
dlrelto", pela segu1nte Il nenhuma lesão ou ameaça a
d1re do sera excluída da apreclação do Poder
JudlClar10"
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PARECER

Trata-se da emenda acer-re icoacor-a de 1lnguagem que aco
lho, para encaminhamento à Cormssâo de Redação Frna l

EMENDA 2T01074-5
AUTOR HENRIQUE EDUARDO ALVES - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Dê-se a segulnte redação ao "caout " do ar-t rço
22 do Ato das D1Sposições Cone't rtuc iona'i s
Tr-aris t tór tas .

"Art 22 São estaveis os atua i s ser-v idor-es
pQbl,COS CiV1S da Urn ão , dos Estados, do 01strlto
Federal e dos rnurn c tp ros , da admrrn s-tr-ação dlreta
e tnd ir-e'ta Que na data da promulgação da
Consrt t tu 1Cão. contêm pe 1o menos c 1nco anos de
ser-vice pub l rco lnlnterruptc""

PARECER'
A pretensão da emenda em aná l r se é a rnodrf tcação r-edac r-

anal do ar-t 22 do Ato das D'ispos t ções Cons t t tuc tona i s Tran
s t'tór tas

A redação do di spcs 1t i vo rasu 1teu de arnp1o debate no
pr tmetr-o turno de discussão e votação e nosso parecer é pe
la manutenção do texto or ic ma'l Pela r-eoe rção

EMENDA 2TD1075-3
AUTOR HAROLDO SABÓ I A - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

suor-una-se o mcf so 11 do art 156

PARECER
O ob.jet i vo do art 156, 1nClsa lI, ê a de aba11r as atu

a1S categor1as de corrtr-ibu rrrtes cr iv i leutadcs , CU,JOS rendi
mentos são par-c ta lmerrte isentos do Imposto de Renda, bem como
o de ev rrar- o sur-c imsrrto de novos pr-iv i leqros

A supressão do r-ef'er rdo d i spos r t tvo , portanto, consagra
ria as 1nJustiças atualmente eX1stentes na s i.stema Tr tbut àr-to
Nacional, além de perrm t tr- desvros a mda rnaror-es dos prlnci
P10S de Just1ça f r sca l

Pela reJelção,

EMENDA 2TO1076-1
AUTOR HAROLDD SABÓI A - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

- suor-unir- do § 30 do Artlgo 170 do ProJeto
de ConstltulçaO (B) a expressão "no Banco Cen-
tral do Br-aa i l e as", adaptando-se a redação para
o saçurrrte texto "As di scon to t 1 -oedes de Car xa da
Umão, dos Estados, do Dlstnto Federal, dos Mum
c 1 p 1 os e dos 6rgãos ou ent 1dades do Poder Púb11co
e das empresas por eles controladas, serão deposr-

tadas em rnst t tu rções f f nance tras of' rc iare , rassal
vades os casos pr-ev i atos em 1e1"

PARECER.
A supressão pr-efend tda r-et ir-a do Banco Central do Br-a-

s11 os dapós t toa da Urrião
Essa emenda, se aprovada, podera de rxar as cn scomb t t r

dades de ca txa da urrião a mercê da mcer-enc ra e rrrr tuenc ta
de tnat t tu rcões f i nancerr-as ot tc i e i s de Estados ma-ie -mf Iuen
tes 8, ass irn, f ac i lmerrte mampu l adas - O que, ev rderrtemerrte
não ser-ia boa norma de conduta

Pela reJeição

EMENDA 2TO1077-0
AUTOR HAROLDO SABÓI A - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlmlr. no art 190 do Pr-ooeto , o r-rem I I,
ercanoc aes tm a redação "Art 190 São
tnsuscept tve t s de detsapr-opr-t ação para flns
oefinlda em 'le i • desde que seu pr-cor retar io nãp
possua outra Parágrafo úrrico _ A Ie i garantlrá
tratamento especlal a proprledade produtiva e
flxarã normas para o cumprlmento dos requlsltos
relativos a sua função 30c1a1"

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de i ne-

gável lmportãncla e opotun1dade
Coglta-se da supressão das palavras "proprledade pro-

dutlva" I que const1tuem o lnC1SO I I do Art 190 do ProJeto
Intelra ra4:ão asslste ao l1ustre autor da proposta,

Quando aflrma em sua conClsa e correta Justlf1catlva "A
lnsuscetlbl1 idade incondlclona1 de desaproprlaçâo das ter

ras produt1vas lnv1ab1 11za o reordenamento agrárlo do Pais"
Sempre buscamos o ponto de equl 11br1o entre as opln1ões

extremadas, atendendo às d,retrlzes claramente traçadas pela
palavra e pelo voto da grande ma10rla dos Canstitulntes, es

te Relator sempre f 01 correspondldo em tal propóslto, regls
trando-se apenas uma única exceção, exatamente no que se re
fere à Reforma Agrár 1 a

Surgldo o lmpasse prev1sto no Reglmento Interno, face
á não aprovação de qualquer das ln1c1atlvas sobre o tema,
coube-nos elaborar o texto concl11atórlo, que deseJamos fos
se a expressão de vontade da ma10rla, Clrcunstânc18 comprova
da pelo resultado das votações

Nossa redaçao, proposta par-a o Capltulo 11 I do Tltulo
VII, f 01 aprovada com 528 votos "slm" contra apenas 4
"nâo", reglstrandc-se 4 abstenções

~'\sSlm, quando prescreverlos um tratamento pr1Vl1eglado
para a proprledade produtiva, sentlmo-nos Obrlgados a comple
mentar o pr1ncip10, na parte flnal do parágrafo ünlco,
"in-verbls"

"cUJa lnooservânCla permlt1rã a sua desapropr1 açâa, nos
termos do Artlgo 218" (Referlamo-nos à garant1a de trata-

mento especlal a propr1edade produtlva, prevendo a lei normas

para o cumpr-rmerrto dos r-equt s rtos r-e Ia't tvos â sua função se
c ia l )

Destaque para votação em separado acabou rmpedrnoo que
prevalecesse o que dencmmerros fator de eqo i l tbr-io , a
parte f rna l do paragrafo ün1CO (267 votos "s im'", 253 votos

"não", 11 abstenções, de i xando ass rm de se alcançar o
"quorum" de 280 votos f'avor-àve i s )

Como se tornou tmposa i ve l restabelecer a lntegrldade de
nosso texto, cons tder-amos neceasár-to supr trm r- o escudo da
mccndtciona t rdaoe da çar-ant ra de nac-oesapr-opr-iacão de ter
ras pr-odut rvas que não cumpram sua obr tçação e não resgatem
a hrporeca soc ta'l • de que fala Sua Santidade o Papa João
Paulo 11

Pe 1a aprovação da emenda

EMENDA 2TO1078-B
AUTOR HAROLDO SABÓI A - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-sse , no art. 70, lnC1S0 I. a
exor-essão '

"complementar que prevera rnderrt zaçêo
comoensator-ia , dentre outros d1reitos ll

, f rcanco o
lnC1SO com a Segu1nte redação

"I _ r'e l ação de emprego proteglda contra
desped-ida arbitrárla ou sem Justa causa, nos
termos da 1e, "

PARECER
A emenda r-et-ir-a do texto a necessidade de I e t complemen

tar para regular a proteção do emprego contra despedída arbl
trárla

Pela drmensão da matér ta , o status de Ie i complementar é
essene1a 1 para sua d 1 scussãc

Cons 1deranda que a redação do 1nc 1 so I do art. 7 resu 1-
tou de acordo entre as llderanças, nosso parecer é pela re-
.je 1ção da proposta

EMENDA 2TO1079-6
AUTOR FRANCI SCO CARNE I RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucrure-se o lnC1SO XIX do art 70
Capitulo I I _ Dos Dlreltos Socra í s _ que trata dã
1icença-maternldade

XIX _ 11cença-paternldade de o rto cíi as , nos
mesmos termos do lnC1SO arrter tor , aos que
preencham os r-eqc i s rtos f i xados em LS1.

PARECER
O afastamento do trabalho sem pr-e.juj zo do sa1arlo, por

um dra , no caso de nasc rmerrto de f t l ho , no decorrer da pr1
meir-a semana, é d ir-e rto Já pr-ev i s'to em lel

Por outro lado, não nos parece necessár io , na maror ta
dos casos, que o cem ter- se afaste durante o-r-to d ias , cabendo
à l e i prever as d1ferenças h ipoteses e a duração que a l icen
ça patern 1dade deve ter em cada caso

Pelo exposto entendemos que o lnC1SO XIX do art 70
devem ter suprlmldos os termas "de alto dras", "mesmos" e lido
mcrso arrter-ror . aos que preencham os requ rs rtos", mas não
cabe a supressão 11 1n totum"

Pela reJelção

EMEND~UT5~01~~~Ng I SCO CARNEI RO _ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

suor-una-se o 1nC1SO VII do art 159 _ Seção
111 _ que concede a Urrt ão o cíi r-e r-to de lnstltulr
unoostos sobre grande fortunas

VII _ Suor-una-se 11 grandes fortunas, nos
termos de 1e 1 comp1ementar "

PARECER
A lnstltulÇão e a cobrança do rrncos-to sobre grandes

fortunas, pr-ev r s-to no Art 159, {nc i so VII, do Projeto, es
tão SUJeitas a var-ras t tmr tacões , corrt rdas , princlpa1mente,
no Titulo VI, '1Sapltulo I, Seção 11, do Pro.re'to , destacando-se
a pro tb tção de ut i t tzer- tr-ibuto com efeito de corrf i sco , esta-
beleclda nO Art 156, lnC1S0 IV

Também não hé. que se falar em bltrlbutação, P01S esta
só se dá no âmbltO do mesmo trlbuto A superposlçâo de dlfe
rentes lmpostos onerando o mesmo patrimônio ou rendlmento é
fenômeno un1versa1 e lnevltáve1 em qualquer slstema tribu
tarlO Uma mercador 1 a importada, por exemplo, no slstema vi
gente, pode sofrer a tributaçao do imposto de lmportaçao, do
lmposto sobre produtos lndustriallzados e do imposto sobre
operações re1at 1vas à c 1rcu 1ação de mercador 1as mas. mesmo
asslm, não ocorre a bltrlbutação

Nê-o há, portanto, oblces técnlCOs nem eCOnÓ/TIlCOS que
Justlflquem a ellmlnação 00 refer1do 1mposto do slstema trl
butarlO proposto no ProJeto

Pela reJeição.

EMENDA 2T01081-8
AUTOR FRANCI SCO CARNE I RO _ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Do ar'tlgo 183, 11em IV, suprlma-se bem aSSlm
o transporte, por wel0 de conduto, de petróleo
bruto, seus der 1vados e gás natural de qualquer
orlgem, "

Flca então o ltem IV aSS1m red1Q1do
IV _ o transporte marltimo do pel:ró10 bruto

de ar 1gem nac lona 1 ou de der 1vadas combust i ve lS de
petroleo produzldos no PalS

PARECER
Seaundo o Art 1B3, caput, do ProJeto de Const,tUlÇao

(B) const ltuem monop61 lO da Unlão todas as atlvldades reia
clonadas com pesqulsa, lavra e aproveitamento de pet ....61eo
e gás natural e outros hldrocarbcnetos f1uldos, bem como ml-



Art 50. lnC1SO XLVI I I, a l mea a)
"a) de morte. sa 1vo em caso de guerra

dec1arada, "

PARECER
Tendo em v1sta a concordânc1a com a Emenda nOmero

2T00654-3, de caráter mai s amplo, somos pela aprovação, em
parte, desta cr-ocos i çêc

PARECER
A prescr 1ção que veda a pena de morte, sa 1vo em caso de

guerra declarada, constante do Pr'o.jeto representa, a meu ver,
a tradução da vontade da grande ma-er-ra dos membros da As

semblé1a Naclonal Cons't i tu irrte , que reflete o pensamento da
Nação br-as i le tr-a

sucr-umr o texto aprovado em or rmeiro turno, total ou
par-c ra lmerrte , parece-me tn.nrst if rcave l , uma vez Que presentes
as razões daterrmnarrtes de fórmula l t ter-a l encontrada ao

longo das d 1scussões que o t ema enseuou
Manifesto-me pela re.re icão nos termos do parecer of'er-ec t r

do à emenda no 2t00247-5

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL
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- POS

75, a seçurrrte

se i s anos, não

PARECER PELA REJEI ÇÃD

renovavel

Supr trna-ae , no § 20 • do art
expres~ão

,?ara um mandato de

EMENDA 2T01087-7
AUTOR AMARAL NETTO
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1088-5
AUTOR AMI>.RI>.L NETTO
SUPRESSIVA

EMENDA. 2TO1083-4
AUTOR' ADYLSON MOTTA - PDS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1082-6
AUTOR ADYLSON MOTTA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Art 161, me iso I I
Suor tma-se todo o lnC1S0, o qual tem a

segu 1nt e redação
"11 _ adrc tona l de até c inco por cento do

que for pago à União por pessoas f í s tcas ou
Jur i dicas dom1c 111adas nos respect i vos
terrltórl0s, a título do unpcs'to pr-ev rato no art
159, I I I , i nc 1dente sobre 1ucr-os , ganhos e
r-endrmerrtos de capital "

PARECER:
Sou pela aprovação, em parte. nos termos do parecer á

emenda no 2t 00048-1

Art 201 _ caput
Acrescente-se ao in'c10 do texto a expressa0

"A ass tsrténc ra (A saOde é drr-erto l "

nêr ios e mtnera1s nua1sares e seus der 1vados, conforme espe
cificado em c-inco i tens , do qua t s o rtem IV estabelece' 11 o
transporte matitimo de petróleo bruta de or-icem nac tonat ou

- de derivados oomoust tve i s de petróleo or-cduz ioos no Pais,
bem.ass im a transporte, por meio de contudo, de petróleo bru
to, seus derivados e gas natural de qualquer or icem"

A emenda propõe a supressão de parte do i tem IV , ex
c lu mdo , assim, o transporte por meio de conduto

A manutenção do texto lntegral se faz necessar-ra
Pe 1a reJ81 ção da emenda

créditos de
precatór ios

na data da

Art 49, § 20. das D'rsoosicões
Transltórlas

Dê-se a seçurrrte redação, mc lu mdo-se ,
respect i vamente, as expressões

"aor-ove i tamento dos potenc ia t s de ener-ç ia
hldrául1ca" e "dos po'tenc ta t s de ener-o ra
hrdr-àu l tca"

E assegure-se em novo parágrafo, o dlre1to à
manutenção dos t 1tulos de concessão de
aprov 1etamento desses potenc 1a 1s de energ 1a para
uso no processo de 1ndustrlal1zação pelas empresas
br-as t Ie ir-as que Ja as detem, comoat i l rzando-a com
os termos do art 182 e seus paragrafos que d t soõe
sobre o assunto, ev í tando-se ass1m, que os mesmos
f rquem corrtr-acn tór ios entre Sl e sobre a mesma

PARECER
A Emenda tem por f ma l rdade acrescentar no inicio do

art 201, caput , a expressão "A ass istênc1a" porque entende
o Autor que o Estado deve assegurar a ase i s'ténc ia à saúde

Entendemos que o refer1do ar t tço está claro em sua
conceituação quanto ao dtre i to à saúde e às medidas que deve
rão ser tomadas para garant 1-10

Pela r-e.je rcão

6MENDA 2TO1084-2
AUTOR ADYLSON MOTTA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o art 37 e seu parágrafo úmco
do Ato das Dj soosf cõea Tr-ansrtór tas

"Art 37 _ Ressa 1vados os
natureza a l rrnerrtar-. o valor dos
Judic1als pendentes de pagamento

EMENDA 2TO1089-3
AUTOR AMARAL NETTO
POR CDNTRAD I ÇÃD

- PDS
PARECER PELA REJEI çÃO

apre
183 do
empre-

pramu 1gação da Canst i tu1ção , i nc 1us1ve o
remanescente de juros e correção mcnetar ta , poderá
ser pago em moeda corrente, com atua1i zacêo , em
prestações anua i s , 19ua1S e sucess ivas , no prazo
máximo de alto anos. a car-t tr de 10 de Julho de
1989, por deo i são ed1tada pelo Poder Execut tvo até
cento e o r t errt a d ias da promulgação da
Const 1 tu tção

Parágrafo ÚnlCO Poderão as entidades
devedoras, para o cumor tmerrto do drspcsto no
parágrafo arrter ior , emi t u-, em cada ano. no exato
montante do d rspêndto , t t tu'los de divida púb l i ca
não ccmcu'tave i s para ef'e rto do t um te global de
endtv tdamerrto "

PARECER
O texto do art 37 do Ato das D'rpos tções Constltucio-

nar s Tr-ans t tor-ras , que a emenda tenciona abo l i r , foi objeto
de fusão e resu 1tado de acordo

Pela reJelção

EMENDA 2TO1085-1
AUTOR ADYLSON MOTTA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 64 e parágréffo ún ico
Supr rrna-ese o ar-t-iço e seu parágrafo

mater ia
"Art 49 _ As atue i s empresas br-as i te ir-as ,

t 1tu 1ares de autor i zação de pesqu 1sa ou concessão
de lavras de recursos rmnera i s e eor-ove i temerrto
dos oo'tenc ia i s de ener-ç ra rucír-eut rca em v tçcr-,
terão quatro anos, a part1r da promulgação da
Cons't rturcão , para cunor rr- os r-equ i s t tos do art
182

§ 10
4 20 As empresas br-ae r l e rr-as . r-ef'er- i daa no

§ 10 deste ar-t ico , somente poderão ter
autor-tzações ou concessões dos cotenc ia i s de
energla htcr-àul tca. de oescu t sa ou lavras para as
aubs-tánc rae rrrmer-a'ts Que u-t t l t zem seus r-eeoect tvos
processos 1ndust r 1a 1s

§ 30 _ Frcam tambem d i spensadas do
curnpr rmerrto do d1SpOStO no ar-t iço 182 as empresas
br-as t te ir-as t rtu lar-es de concessão de energla
h 1dráu11ca para uso no seu processo de
-mdus tr-f a'l t zaçêo "

PARECER
Pretende o Autor alterar a redação do art 49 do Ato das

D1Sposições Cons-t r tuc rona re 'tr-ans-rtor-ras
Entendemos que o texto deve ser marrt t do como f'o i

sentado, porque guarda perfelta consonanc ia com o art
Pro.je'to e são med1das necessár 1as para a adaptação das
sas brasi te n-ee aos r-equ i s t tos nele corrt rdos

Somos, p015, pela re.ie rcãc

PARECER.
Pela aprovação, nos termos do parecer à emenda no.

2T00657-8

sucr ima-se. nos § 40 do art 180 do ProJeto
de Const 1tu 1ção B, após o vocábu 1o areas, a
expressão onde esteJam atuando, e naquelas

PARECER
A emenda objet iva a supressão do Art 64. que d t spõe

sobre as "medrdas cr-ov rsór-jas , com força de lei", facultadas
ao pr-es rderrte da Repúbl1ca, "em caso de relevância e ur-cen
c i a" Entendemos f nd-rspensave l a previsão constitucional, pa
ra casos de emergênC1a Não há comparação razoável entre es
sas medidas e o decr-eto-Te i , P01S aquelas perdem ef t các i a , se
não conver t idas em l e t dentro em tr-inta dias.

Pela reJeiçao.

EMENDA 2TO1086-9
AUTOR AMARAL NETTO
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1D90-7
AUTOR ARTEN I R WERNER - PDS
SUPRESSIVA PARECE;R PELI>. REJEIÇÃO

Art1go 24, lnC1SO XI
suor ima-se a seçu rrrte expressão.

IlXI _ pr-oced tmerrtos em rnater ta processual"

PARECER
Propõe a emenda a supressão do tnc t so XI do art. 24 do

ProJeto de Const 1tu, cão B, que dá comoe'ténc i a à Urh ão , aos
Estados e ao D,strlto Federal para leg,slar concorrentemente
sobre pr-ocedrrnerrtos em mater ia processual

A capac i dade de leglslar dos Estados e do Dlstrlto Fe
dera 1 concorrentemente sobre matêr 1a processua 1, como propõe
o texto constltuc10nal - ProJeto de Constltu1Ção B - estará
subord1nada à ampl,tude, abrangêncla e l1m1tes das dlretr1zes
gerals emanadas da Un,ão Ret1rando-se dos Estados e do D1S
trito Federral essa capac,dade, estar-se-'a ,n1blndo a crla
ção de procedlmentos complementares, mUltas vezes necessar10S
paí'ô. o atendimento das pecu11ar"\dades reç;,ona,s no ámb1to do
Direlto



Art 7, § 10.
Suprima-se todo o parágrafo

EMENOA. 2TO1099-1
AUTOR OSVALDO BENDER - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO1098-2
AUTOR FRANCI SCO DI OGENES - PDS
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Optamos por manter a redação do pr nne ir-o turno de vota-

ção, entendendo que a mesma resultou de exauet rvas d1SCUS-
sões e do consenso das l tder'anças car-t rdàr-tae da Assembléia
Nacrona l Conat t tu trrte Pela r-e.re tção.

- PDS
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2TO1097-4

~~;2~ssmIPE ,MENDES

f rc terrtes , que não poderão ut t l i zar- ta is meios de transporte
As adaptações em apreço ,Já ex ustern em mumeros ca rses

Por te 1s razões, de lXO de aco 1her a sugestão do j ns 1gne
const 1tu1nte

Pela r-e.je rcêo ,

Art 240, § 40
suor-una-se todo o parágrafo
fi "§ 40. _ o f i nancramerrto do seguro-

desemprego recebera uma cont r 1bu 1 Cão ad 1c lona 1 da
empresa cuao mdrce de r-o'tat rv idade da forca de
trabalha superar o mcnce médio do setor, na forma
estabelecida por 'le t li"

Suprima-se no mc i so I, do art 197, a
SegUlnte expressão

" " . sendo vedada a essas 1nst 1tu1cães a
par t tc tpacão em at tv rdaoes não previstas nesta
au tor t zaçêc ""

PARECER
Somos pelo aco lh tmerrto da Emenda, nos termos do parecer

e emende no. 2t00932-3

EMENDA 2TO1093-1
AUTOR DAVI ALVES SILVA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suor-trna-tsa , no rnc i so LXII, do ar-t rco 50 _
ProJeto de Corist t tu i çêo (B), a palavra
"Judiclárla l1 l1

• na expressão ""de autor idades
Judiclarla competente""

EMENDA' 2TO1092-3
AUTOR DAVI ALVES SILVA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA' 2TD1091-5
AUTOR DAVI ALVES SILVA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 200, mc ísc I
Suor-tma -ea o SegUTnte trecho no lnC1SO I
,," I _ mc iderrte sobre a folha de

sa lár-ros , o faturamento e o lucro, ,'"

PARECER
Pe1a aprovação, nos t ermas do parecer à emenda no

2T00203/3

Art 20, parãgrafo umcc, das D1Sposlcões
Transl tor-res

Supr- tma-ua , no parágrafo, o termo
""legalmente ""

PARECER
Pela r-e.ie icão , nos termos da emenda 2T00821-0

PARECER.
Esta acumulação de cargos de médrco vem sendo comprova

da pela Adm1nlstraçâo, dai só ter sent ioo o d t spos t t rvo a
que se refere a emenda - art 20, par-ecr-af'o ún rco do Ato das
D1Sposiçães Consr rtuc ronars Tr-ans rtor res - se excluída a pa
lavra "legalmente" (as s i tuações pac tf tcaa estão atendidas
pelo art 38 do ProJeto de Cons-tu tçãc}

Pe 1a aprovação

108

Supr1me-se do paragrafo ún1co do Artlgo 233
do Capitulo VI I, a expressão "e c1nco"_

EMENDA. 2T01100-B
AUTOR OSVALDO BENDER - POS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T01101-6
AUTOR OSVALDO BENOER - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 108, mC1SO I, a l inea d
Supr irna-ae a expressão
" do sucer-icr- Tr-tbuna l de -Just tça

- pMD8
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO1102-4
AU70R AECIO NEVES
SUPRESSIVA

PARECER
Db.je't 1va o nobre Autor da presente emenda, com a pro

posta de supressão da aI j nee "J", cio 1 tem I, do ert 108,
seaa exc'lu ioa a comoet ênc i a do Supremo Tr rbuna l Federal t

nesse cn spcs i t tvo pr-ev i s-t a , para "processar e ,Julgar, orlg1
nar- rerrent e , a representação do Procurador-Geral da RepClbll
ca , nos casos def1n 1dos em 1e 1 comp1ementar, para 1nterpre-
t ação de 'l e t ou ato norrna't tvo federal"

O nosso parecer é pe 1a aprovação da Emenda, fundado nas
mesmas razões que nos levaram a erm t t r- parecer favorável à
Emende no 957-7

PARECER'
Tem em v t s t a a Emenda a supressão, na al inea "d", do r tem

I. do art 108. da expr-essão "do SuperlDr Tr rbuna l de Just,-
ça"

A corroeténc ra em causa, nesse dlSPOSlt1VO f i xada como do
Supremo Tr-nbune I !=ederal, está orev rs-ta , por 19ual, como sen
do do suoer ror Tr 1 buna 1 de .Juat rça na e t mee "õ", do i tem r,
do art 111

Somos pe 1a aprovação da Emenda, Just 1f 1cado nas mesmas
razões que nos levaram a enn t u- parecer favoravel á Emenda
no 1193-8

Art 108, ,nC1SO I, a l mea J

~t;~) lm:-~:p;~~~n~a~~~n~~ Procurador-Gera 1 da
Repúbl rca , nos casas def iru dos em Ie t
complementar, para 1nterpretação de 181 ou ato
norrnat ivc fed.eral, "11

PARECER
D ob.je't tvo da presante Emenda é sucr-umr o § 10 do 70

do ProJeto de Const t tu tção , que prevê Que os cnr-e rtos so-
c ra i s dos t-abalhadores rur-a i s , t a rs como, FGTS, remuneração

do trabalho noturno, par-t tc ipacão nos lucros da empresa,
1rcanca-cestante , t tcence-oaterrncíeoe e outros, ser-ao d1S-

cipj macos em Ie t , que os adaptará às pacuj rar-rdades de sua
at rv rdacíe

A or-ev i são da necese idace de a lei or-cnnér ia V1r a cn s
c ip l mar- determmados benef tc ios assegurados aos trabalha-

dores ror-a is não representa ameaça de pre,JU1Z0 a essa ca
tegorla, Just1flca-se tal medioa face às pecu l rar rdades cre
or ias do trabalho no meto rural

Pela reJelção

EMENDA 2TO1096-6
AUTOR FELJPE MENDES - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr rma-cse do ar-t 50 1nC1SO XVI as
segu1 ntes expressões,

"" 1 ndependentemente de autor-i zação ,
ex rç iveI pr-év-io aV1s0 a autor rdade e desde que não
frustrem outra r-eumao arrter-iormerrte convocada
para o mesmo loca 1 ""

Texto resultante
"Todos podem reonu--ee . pac tf roament e , sem

armas, em locar s abertos ao púb l rco"

Art 177, 1nClSO 11
Supr trna-ue do -mc r so I I a segulnte palavra
"" I I fls1cas~"

PARECER
O § 20 do art 230 prevê que a 1e 1 d i spora de normas so-

bre a f'abr j cação de veiculas de -transporte co Iet ivo que gaí'an
tam c acesso adequado de pessoas portadoras de def, c 1êr,c 1a
Logo, somente aoos a elaboração da lei, serão cr radas condr
ções para a f abr roação de t a i s ve rcu los , atendendo à norma
conat t tuc tona l O mesmo fato ocorre com o art- 244, {em q~e e
emenda pretende' suprlm1r a expressão "e dos velculos de
transporTe colet1vo"} que dlsoõe sobre a adaptação de tals
veicu10s para atender as flnalldades cltadas

Se não nouver adaptação. lmposs'ivei o atendlmento dos de-

Supr-vma-cse , no art 244, as expressões
"fi e dos. ve rcu'loa de transporte

coiet ivo
Texto resultante
"A le1 di spor-à sobre a adaptação dos

logradouros, dos edrf tc ios de uso púb l rco
atualmente eXlstentes. a f tm de garantlr acesso
adequado EIS pessoas portadoras de der tc tenc ia ,
conforme dl spost a no art 230, - 20"

EMENDA 2TO1094-0
AUTOR. FEl! PE MENDES - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER
Pretende o autor, com a supressão proposta, que a rna'ter-j a

seca regulada por 'l e t or-drnar i a , o que, sem duvrda , abr-ir-a
cam rnho para restrlção do drr-e r-to de r-eun tão •

Entendo Que o texto aprovado em pr rme ir-o turno e eab io e
coerente com as esp tr-ecões democrat rcas e que lnformam o Pro
Jeto

Sou pe 1e reje1ção de emenda

EMENDA 2TO1095-8
AUTOR FEl! PE MENDES - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
Optamos por manter a redação do pr-rme tr-o turno de vo

tação, tendo em vt sra que a mater-ra sob exame f 01 submetlda
à exaust rva d rscuasão entre as I icer-ancas da ANe, que, para
sua aprovação, estabeleceram prévrc acordo

Pe 1a reJ81 cão da emenda



Supr irne-rse do "caput " do ar-t ico 137. da
Parte Permanente do Venc i do, a expressão
"d'rr-e-tamerrte , ou atr-eves do órgão vincuj aoo"

Supr trne-ese o paragráfo 30 do Inc i so VI I I da
Artigo 197 § 30 "As taxas de Juros r-ea r s , nelas
incluídas comissões e qua i squer- outras
remunerações drr-eta ou mdtr-e'tamsrrte referldas à
concessão de cr-edr to , não poderão ser super-ror-es a
doze por cento ao ano, sendo a cobrança ac ima
deste t nm te considerada cr irne de usura, purn do ,
em todas as suas moda1idades, nos termos da Ie t "

PARECER
A crescente elevação das taxas de Juros rea 1 s prat 1cadas

pelo s rs'tema f mance rr-o tem pr-e.judrcado senstve lrnerrte o setor
produt i vo da econem1a

Não é per-t merrte , portanto, de i xar- de menc ionar- no texto
constitucional a neceas rdade de er-rar- rnecern smos mst rtuc ic-
na 1s que oermi tam superar esta grave drator-cão

Pela reJelçâo

PARECER
A Emenda tem por f rna l rdade exc lu ir- a expressão "e c mco"

do parágrafo UnlCQ do art 233 da PrOJeto, dirmnuinoo para
60 anos de rdade 'l rmr-te para a cr-a'tu ice do transporte co te-

-t t vo , tendo em v i s'ta ser a exoectat iva medra de vica das bra
s t le i ros por volta dessa tdade

Entendemos que a'dade de 65 anos deve ser marrt i da no
texto do referldo parágrafo. uma vez que esse tem s rdo o
entendlmento desde o lníclO dos trabalhos da Cons·'ntulnte,
quando das discussões rruc ia ts na Subcorm ssão da Questão Ur
bana e Transportes

Ademai s , é pr-ec i sc ter cu i dado e consc iénc ra - até para
que a concu i sta que na 1e se encerra seca preservada - de
não amp1 , ar em proporções 1rrea 1S o benef 1c, O, a ponto de
torná-lo tnexequrve l

Somos, P01S, pela reJelção
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- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PDS
PARECER PELA REJEI ÇÃD

EMENDA 2T01107-5
AUTOR DARCY POZZA
SUPRESSIVA

EMENDA 2101108-3
AUTOR DARCY POZZA
SUPRESSIVA

PARECER
A Emenda pretende suor umr- o i tem XIV do art 70 do

ProJeto de Const t fu tção , que assegura aos trabalhadores
urbanos e r-ur-a i s drr-e rtc a Jornada máxima de seis horas
para o trabalho real izacío em turnos mtnterr-uatcs de re
vezamento

Não ha como se aprovar a presente Emenda. porquanto
a ma'tér ra constante do dr scos i t tvo que se almeja suor-r
rmr' resultou de acordo entre as l i der-ancas

Pela reJelção

Emenda Suor-ess iva i tem XIV _ Art 7 _ Cap
II Tt t.u lo 11

Supr-rmtr- "Jornada rnáxrrna de se i s horas para
o traba 1ho rea Lrzado em termos 1rrt nterruptos de
revezamento, S8 1vo negoc 1ação co 1et 1va ,

Emenda Supr-ess rva § III _ 'tem 80 _ Art
197 _ Cap IV _ Título VI I

Suor-rrmr- !lAs taxas de Juros ~eals nelas
rnc lu i das comissões e qua i squer- outras
remuneraç5es dlreta ou mo ir-etamente referldas à
concessão de créd 1 to, não poderão ser super lares a
12% ao ano A cobrança ac tma desse 'limt te será
ccnce rtuaoa como cr rrne de usura, purn da , em todas
as suas rnoda l rdadas , nos termos em que a l e i
de'ter-rm nar "

PARECER
A crescente elevação das taxas de Juros r-ea rs pr-at rcadas

pelo s t s terna f mance tr-o tem pre.judrcacc sensrve lmerrte o setor
proout 1 VQ da economi a

Não é per-t merrte , portanto. de i xar- de menc ionar- no texto
conet rtuc iona l a neceas idade de cr iar mecaru smcs mst rtuc ic-
na i s Que perrrn t am superar esta grave di s'tor-ção

Pela r-e.je tçêo

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇ)\Q

EMENDA. 2TO1104-1
AUTOR A~ClO NEVES
SUPRESSIVA

EMENDA 2T01103-2
AUTOR A~CIO NEVES
SUPRESSIVA

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer ofer-ec rdo a emenda

no 2TD0598-9 -

EMENDA 2TO1109-1
AUTOR DARCY POZZA
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-une-se na íntegra, o Ar-t tco 17 das
Df spos rcões Tr-ans rtor-ias Art 17 "Frca ext irrto
o Ter-r-rtór to Federal de Fernando de Noronha, sendo
sua área re 1ncorporada ao Estado de Pernambuco "

EMENDA 2TO1105-9
AUTOR AEClO NEVES
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda Supr-eas i va item XIX Art 7 _ Cap
II T'i tu Io I I

Supr trmr- "bem como, nas mesmas condrções ,
I rceoça oa'ter-rudade de o rto d-as aos Que preencham
r-equrs t tos f i xados em 'le ti "

PARECER
O afastamento do trabalho sem prejuízo do sa lár-ro , por

um d i a , no caso de nasc imerrto de f t Iho , no decorrer da pri
me1ra semana, é dlrelto Já pr-ev t s to em Ie t

Par outro lado, não nos parece neceasar to , na rnator ta
dos casos, Que o cem-ter- se afaste durante o i to dras , cabendo
a l e t prever as d t f'er'enças hlpóteses e a duração que a l icen
ça oater-mdace deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos que o rnc r so XIX do ar t 70
devem ter supr tmrdos os termos "de 01tO dias", "mesmos" e "do
lnC1SO arrter ior-. aos que preencham os r-eou t s t tos". mas não
cabe a supressão "1 n totum"

Pela r-e.je rção

PARECER
A emenda pretende supr unt r o art 17 das 01Sposlções

Transltõrlas O art 17 extlngUe o Terrltõrlo de Fernando de
Noronha e o re 1ncorpora ao Estado de Pernambuco

Nos termos da .jus-t t f rca t rva apresentada pelo autor, so
mos pe 1a aprovação da emenda

Pe1a aprovação

Suor umr- o i tem XXX _ Art 50 _ Cap
Ta r r

(A) A palavra "j ndus-tr ra r s?, que se encontra
entre as palavras 11inventos" e "or-tv t l érj toe" e.

(B) Todo trecho final do lnC1SO, a par-t ir- de
"tendo em v i s'ta , etc"

O texto ass rm emendado passará à ter a
redação

"XXX A 1e 1 assegurará aos autores de
inventos pr t v t l éç ro temcor-er io para sua
u't r l t zação , bem como proteção as cr tações

mcustr-ia is , a cr-opr-redaos de marcas, aos nomes de
empresas e a outros slgnos dlstlntlvos".

PARECER
Aco1ho a emenda, em parte
Parece-me que asslste razão ao 1 lustre const1tWlnte dela

subscrltor Quando aflrma Que o prlvl1eglo "temporarlo pre
.."stO no dispOSltlVQ deve alcançar qualsquer lnventos, ln
cluidos os destlnados a flns não-lndustrlals

, Desse modo, a supressão da palavra ",ndustrlalS", no tex
to lnC1S0 XXX do arT 50 se lmpõe

Por outro lado" não vejo motivo que Justlflque a acelta
ção da emenda quando preconlza a ellmlnação da parte flnal do
dispositlVD, que vlncu1a a concessão do prlvl1eg10 tempora

1~10 e a de proteção as cr1ações lndustr1als, proprledades das
marcas, nomes de empresas e slgnos dlstlntlvos ao lnoreresse
soc,a1 e ao desenvolvlmento tecnologlco e econômlCO do Pals,

expllcltação que Julgo lmperlosa Neste aspecto, sou pela re
Je 1ção da emenda

EMENDA 2TO1111-3
AUTOR JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda Supress lVa _ Almea a). b) e parte da
allnea cl do lnc1SO XXIX do Art1go 70

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

Suor-rmam-se , no "caput " do art 52 do Ato
das ürsoos içõas Cons't r tuc tona i s Transltórlas, as
expressões do Banco Central do Br-as i l e do
Banco Nac tona l de Hab r t acão cr rc mar-ros de
operações de emor-eat uno , f manc iamerrto ,
refl nancramerrto , ass i st énc ra f mance ir-a de
J rqu rdez , cessão ou sub-rogação de crédrtos
h,potecárlos ou de Cédulas h tpo'tecár tas ,
rea11 zadas daque 1es bancos, . por eles
cer- 1dos, Com a supressão. proposta, o "capuf "
do art 1 go f 1 ca com a segu 1 nte redação

Art 52 Os cr-ed t-toe , Junto a errt roedes a
que se refere a 1e 1 no 6 024, de 13 de março de
1974, com recursos própr 1os ou de fundos, são
su.jertos à correção monet àr ra , ate seu efet rvo
pagamento, sem 1nterrupção ou suspensão, mesmo
quando decretada a 1 nter-vencão , 'l i qu rdação
extr-a.juo ic ia t ou f a l énc j a 11

EMENDA 2TO1110-5
AUTOR SIMÃO SESSIM
SUPRESSIVA

PARECER
ObJetlva a Emenda suprlm,r expressôes do art 52 do Pro

Jeto para estender a med,da a todos os credores privados,
P01S a correção monetarla Ja e felta pelo Banco Nacl0na1 de
f-labltação ( a part,r da Le, No 4 380/64) e pelo Banco Cen-
tral (a part,r do decreto-le, No 2 278/85)

Eni:endemos, como o Autor J Que a medlda devera eVltar o
enrlqUeClmento ,1,C,to com as llqUldaçôes extraJUdlClals,
permltlndo a correção monetarla de todos os credltos e eVl
tando a d1scr.imlnação entre o credor pObl,CO e o prlvado

Somas, POls, pela aprovação

- PDS
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EME"'D~~T6~0 16~~c~ POZZA
SUPRESSIVA
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sucr-rma-se no ar t tço 70 do ProJeto de

Corts t r tu tção "b" a a l rrtea a}, b) e as expressões
"derna i s" e "para trabalhador urbano ou rural" da
a l tnea c) do tnc i so XXIX

própr ta da leglSlação tnf'r-acons't r-tuo-rona l , tanto que o ProJe
to assegura aos Estados competêncla para a lnstltu1Ção de im-
posto espec í f tco (ar-t 161, I, "a")

Sou pe 1a r-e.ie 1cao da emenda

PARECER
A Emenda v rsa a estabelecer unlformidade nos meios urbano

e rural, para o prazo pr-escr ic tona l dos drr-e rtos rr-aoajrn s-
tas

Entendemos Que, face ao pr-mc tp ro de rsononn a , consagra
do no texto do Pro.:;Jeto, e à rnex i e'tenc ra de razão .jus-trf tca
vel para a a lud'ioa d1ferença de tratamento, a Emenda deve ser
aco Ituoa

Com efe r toro progresso das mSlOS de commrcação , a drsee
rnmaçêo dos s mcí icatos r-ur-a i s , o oesenvo tvrmento dos s rs'temas
de d rs'tr-iburçêo de JUstlça, aí trtc Iu ido o apr-rmor-amerrto do
M,nlsterl0 PObl rco , o êxodo rural, que transferiu parcela
ponderável das r-es idenc ias dos r-ur ico las para as c idades , são
fatores que equ t param , ho.je , urbanos e rur-ars , em termos de
consc ient tzacão sobre seus drr-e i tos e de assistêncla .jur-vch ca
e oucnc iar ia

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T01117-2
AUTOR DIRCE TUTU QUADROS - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

"suoruna-se as expressões "por truc iat iva de
qualquer destes, da Ie i e da ordem", do caput do
art rco 148, do Cap i tu lo 11"

PARECER
Pela r-eoe rcêc , nos termos do parecer ofer-ec-eo á emenda

número 2T00987-9

EMENDA 2TD111B-1
AUTOR DIRCE TUTU QUADROS - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TD1112-1
AUTOR JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se do tric t so XI do art too 21 do
PrOJeto "8" da Cons't rtu icão a expressão "A
empresas sob controle ac ionár-ro estatal"

PARECER
A emenda ob.je t tva supr trmr do ProJeto de Cons't r tu ição ,

no 1nc i SO XI do art 2.1, a expressão " as empresas sob
controle ac-enar-to estatal", com o ob.ret tvo de per-rm t ir
que os serv tcos te1efón1cos, 'te leçr-át rcos , de tr-ansmrseêo
de dados etc possam ser executados por Qualquer t ipo de
empresa concess ronar ia da Urn ão , estatal ou pr-ivada

_ Optamos por manter a redação cr-iç inaj , aprovada no 10
turno de votação, Que resulta de acordo de t rder-anca

Por lSS0, votamos pela reJe1cão da emenda

"suor ima-se o § 20 do ar-t tço 149 do Cap t-tu Io ll"

PARECER-
Pretende a emenda em estudo a supressão do § 20, do

Art 149 d ProJeto 8 Alega a nobre autora que a norma cons
t i tuc tonaj não deve subtra1r às mulheres (e aos ecleslástl
cos, acrescentar;amos) a oportunHjade da prestação do servr
ço rm 1 'rtar- Como o serv ico rnt l t-tar- sera prestado na forma da
Ie i , como quer o Art 149 do oro.reto. entendemos que a lei
or-drnar-ve poderá melhor d i spor- sobre a mat ér ra

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TD1119-9
AUTOR GERSON CAMATA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr rma-rse , no ar t rco 39, a expressão "do
pr-trne tro d ra do ou irrto mês ao da promulgação da
Conat i tu rção , mas não antes"

EMENDA 2T01113-0
AUTOR JOSÉ SANTANA OE VASCONCELLOS - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Art22_< )
Paragrafo úrnco _ Supr unarrr-se no paragrafo úrn co
do art 22, do Ato das Dvsocs i ções Coner rtuc iona t s
Tr'ans r tor-tae , as segulntes expressões

" ou em corrn ssão , nem aos que a l e i

dec 1are de 11vre exoneração . "

PARECER
Pretende o t Iuser-e Autor ecor-rmrr- do art 39 do Ato das

D'rspos tções Tr-ans rtor-ias a expressão "do cr trnerro dra do
qurrrto mês ao da promulgação da const rturcao, mas não
antes"

Entendemos que tem razão o proponente, P01S a expressão
Que se quer ext rr-par- do texto tornou-se desnecessár ra , face
ao andamento dos trabalhos da Constltulnte.

Somos, po 15, pe 1a aprovação

PARECER
A cr-ocos icãc em causa pretende a rnodr f i cacêo da redação

do parâgrafo un1CO do er-t 22 do Ato das D'isocs i ções ccnst r
tuc iona i s Tr-ans rtor-ras

A proposta em nada melhora o texto, que f'o t ob.jeto de
ampio debate Quando do pr tme ir-c turno de dl<::,:ussão e vota-
ção. No exame das diversas emendas Que pr-e tend-am rncd t f i car
o d 1spos 1t 1vo , só acatamos a que propôs a supressão das
expressões "nem aos" porque ac 1arou a redação

Pela reJe,ção

EMENDA 2T01120-2
AUTOR GERSON CAMATA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Exc 1ua-se o parágrafo 20 do art 1go 60 ,
D1Spos1ções Tr-ans rtor ras

PARECER
A emenda pretende eucr-umr- o § 20 do art 60 das 01S

pcs ições Tr-aris r tor-a as , que trata da ed icão de normas neces -
sarias para as e le tçõee de 1988 .,

Julgamos que é tmpor tarrte manter o cn soos i t ivc que per
mi te ao Tr tbuna l Superior Eleltora1 ed rtar- normas para as
e l e rções de 1988, porque essa pr-ov idénc i a amda pode se tor
nar necessar 1a com a promu 1cação da Const 1tu 1ção

Pela reJelçãio

EMENDA 2TO1114-8
AUTOR JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Emenda Suor-eas tva
01SPOSltlvO emendado Art1g0 22, mc rso XI do

ProJeto de Const i'tu tção (8) _ 20. Turno suor ima
se do art 190 22, tric r eo XI, 2.5 expressões "nas
r-oocv ias e f er-r-ov i ae reder-e i a''

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer a Emenda no

2t00225-4
EMENDA 2T01121-1

AUTOR RITA CAMATA
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

- PMDB

EMENDA 2T01115-6
AUTOR OI RCE TUTU QUAOROS - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art,go 233
Exclua-se a expressão

ocorrênCla de doenças f a'ta i s"
mesmo na

229
de

d01s

- PMDB

após prev ta
um ano ou
mat s de d01S

PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 1g::l 229. parágrafo 60
Exclua-se a expressão

separação Jud 1c 1a 1 por ma1s de
comprovada separação de fa-to por
anos

EMENDA 2TO1122-9
AUTOR RITA CAMATA
SUPRESSIVA

PAREC!:R
Oc.ret 1 va a Emenda alterar o art 233, caout , entendendo o

Autor que não é coas ive t ao Estado garantlr o dlrelto á v t r

da das pessoas 1dosas
Entendemos cue a proposta não deve ser acolb rda. p015 o

fato de se manter a redação aprovada no 1 turno não exc lui a
boss ib t t idade de, na redação f tria l , se.ia adequado o pensamen
to do fec rs Iacor- quanto a rrrterr-cpcão da vrca por métodos
er-t r-r rc-a rs .

Pela reJelçãc

PARECE,?
OOJetlva o autor da eMenda suprlmlr do § 60 do art

a expressão I' apõs preV13 separação Judlclal por malS
um ano OJ comprovada separaç'ão de fato por ma1S de
anos.

Entendemos que o dlSPOSlt .. \'0 c!eve permanece'" como apro-
va0,:) no 10 Turno para eVl~ar quase desestabl11ze
CDTt fac. 11dade o casamento ao sabor das tendênClas eventual::'

"Supr rrna-rse o lnC1SO XXXi do ar-t rqo 50 , do
Título 11, Capitulo I"

PARECER
A nobre Conet r tu rrrte proponente da emenda recomenda a

e l irrunacão do dlSPOS1t1vO que garante o d tr-e r t c de herança,
por entender Que se trata de med1da modernlzadora, voltada
para o lncentlvo ao trabalho produtlvo 6' honesto

Insp1ra-se nos exemplos sadios e raCl0nalS ofereCldos pe
los Estados Umdos da Amerlca, onde as rera'lças são taxadas
com lmpostos de ate 72%, se unlCO herdelro, e na Inglaterra,
onde SOiente o prlmogén1to herda

Como se observa dos exemplos traZldos a colação, o dlre1
to de herança não e pr1vl1églo apenas dos brasl1e1ros, mas
prátlca obser\ada nas nações malS desenvolvldas

O tratamento trlbutarlo adequado as heranças é matér1a

EMENDA 2TD1116-4
AUTOR DIRCE TUTU QUADROS - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
O texto do art 37 do Ato das üipos icões Cons't rtuc to-

na i s Tr-ans rtor-res , que a emenda t enc iona abc l rr-, f 01 objeto
de fusão e resu 1tado de acordo

Pela r-e.re tção

"suor-una-se o ar-t rco 37 '::! seu oaragrafo únlco das
D'tapoe t çõess 'tr-ane--tor-ies"



que se ver 1f 1carem no Congresso Nac 1ona 1
Pela reJe1ção

EMENDA 2TO1123-7
AUTOR RITA CAMATA
SUPRESSIVA

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1128-8
AUTOR JOsI" MARIA EYMAEL - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-rma-se do Art 156, i tem VI, letra "c",
do ProJeto. a expressão "dos trabalhadores"
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Art1go 50 , D1Sposlções 'rr-ansrtór-ias
Exclua-se a parágrafo 30 do Artlg0 50.

PARECER.
A emenda pretende suor-rrnír- o § 30 do art 50 das D1s

oos icões Transltõrlas que trata do térmlno do mandato dos
Governadores e V1ce-Governadores e 1e 1 tos em 15 de novembro de
1986

Acr-ed rtamos que as questões de datas, se.iam de e l e rções
ou de rermmo de mandatos, foram def irn t rvamerrte r eso tv roas
no 10 turno de votação da Conat t tu irrte

Pela reJelçãa.

EMENDA 2TO1124-6
AUTOR RlTA CAMATA - PMD8
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

D'ispos i ções 'rr-ans i-tór-vas
Art 53 Na l rqu tdação dos deb t tos ,

i no 1us 1 ve suas renegac1ações e campos 1ções
ccster-rcr-es , a-moa que a.ju i zados , decorrentes de
contratos de mútuo ou f manc iernerrtos concedroos
por bancos ou ms't rtu rções 'f triance rr-as , não
tr-c tdrr-a correção monet àr-ta

PARECER
A emenda proposta. tem como escopo suor-um r parte do

dispositlVO do ProJeto que i servta os mlcra e pequenos empre-
sar-ros (no per-todo de 28/02/86 a 28/02/87) e os nnrn s , pe-
quenos e rnedros produtores r-ur-ai s (no per-rodo de 28/02/86 a
31/12/87) do pagamento da correção monetar-te sobre deb t tos
decorrentes de empréstlmo ccncedvoos por bancos e 1nst1tu1-
ções f 1nanee 1ras

Em v t r tude de nosso aco lh rmerrto a Emenda 2T00638-1, que
suor ime o art 53, por Jastlça e conven iencia , a medrda sob
exame f 1ca pr-e.jud1cada,

Pela preJudlclal idade

EMENDA 2TO1125-3
AUTOR JOsI" MAR I A EYMAEL - PDC
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Retornar para o Título VII _ Cap i tu lo I, a
norma cont rda no ar t tço 23.1nclso XIII,
prevalecendo o texto aprovado em orune iro turno

"A Unlão', os Estados, o 01strlto Federal e os
MunlcíploS promoverão e mcerrt rvar-êo o turlsmo
como fator de desenvo lv trnerrto soc ta l e económ rco"

PARECER
A Emenda tem por ob.jet ivo r-et rr-er o art 23, XIII, do

T'rtu lo da ltOrganlzação do Estado" para a " Ordem Economtca ,
entendendo que essa norma não rns't t-tu iu uma reserva de poder,
mas uma Obrlgatorledade de fazer Permanecendo onde esta, o
d1SpOSltlVO perde sua força

Parece-nos que o proponente, por seus argumentos 1rrefu
t ave i s , tem razão em deslocar o 1tem XIII, o que, sem dúv rda ,
fortalecerá e tur-ismo bras r le tro

Somos, po 1s , pe 1a aprovação

EMENDA 2TOi 126-i
AUTOR JOSE MARIA EYMAEL - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o ar-tioo 37, e seu paragrafo
urrrco , do Ato das Dispos1cões ccnetrruc-rcna i s
Trans 1 tõr i as

PARECER
Os s tnd ica'tos de trabalhadores prestam relevantes servi

ços de ass i.st ênc ta soc ia l a seus assoc iados , sem qualquer ob
Jetlvo de lucro, o que .nrst i r tca a sua rnc l usão entre os be
nefic1arlos da trnunrdade tr- ibutar-i a a que se refere o art
156, lnC1SO VI, a1 inea "c" do ProJeto

A supressão dos termos "de trabalhadores", do referldo
texto, estender la a tmurn dade aos s indrcatos de empresas, cu
JOS ser-v rços alcançam errt rdades que v t sarn lucros, de carac
terlstlcas bem d iver-saa dos assoc iacos dos s mdrcatos de tra
balhadores, os qua i s são, na -sua maior ia , carentes de aSS1S
'tênc ra med ico-hcso r-ta Iar-. odorrto l oc rca , ps tco Ióa rca , Jurí
dica e social

Pela reJelção

EMENDA 2TO1129-6
AUTOR PIMENTA DA VEIGA - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-tmu- no artigo 50, das D1Sposlções
const rtucrona is Tr-ans r tór-tas , o caput e o § 30

PARECER
A emenda pretende suor umr- o "capu't " e o § 30 do art

50 das OlSposlções Transltór1as, que tratam do mandato do
Pr es rderrte da Repúb l i ca e dos Governadores em exercíClO

Acredltamos que as questões de datas, se.ram de e Ie rções
ou de t érmmo de mandatos e let rvcs , foram def tru t ivemerrte
r-eso tv rdes no 10 turno de votação da Cone't t tu trrte

Por 1SS0, votamos pela reJelção da emenda

EMENDA 2TOi 130-0
AUTOR PIMENTA DA VEI GA - PSDB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROV AÇÃO

Sucr trm r- do ar-t rço 3D, lnC1SO III, a
expressão "tr irrta e um"

PARECER
Marrrfee-to-rne pela aprovação, nos termos do parecer ofere

c, do a Emenda no 2TOD003-1

EMENDA 2T01131-8

~~~2~SS~~~ENTA DA VEIGApARECER PELA REJEIÇÃO- PSQ8

suor umr- o ar-t roo 34, cacut e parãgrafos

PARECER
O novo texto conat rtuc iona't , em vár ras de suas dlSPOSl 

ções, versa sobre ar-eas , 1ncor-por-acão ou desmembramento (ar
t 1co 50, V). contas do Governo (ar-t 1go 34, parágrafo 20 ),
cr i ação (ar-t rco 18, paragrafo 20 ), fundo de par-t ic ipação
(art 165, I), dlStrlbulÇão de 1mposto da Umão (art 161, I I)
rmacstos (art 166), orçaru zação acrmrn str-at iva e Jud,clána
(art 34), subdlV1São (ar-t 34, paragrafo 10 ), representação
na Câmara dos Deputados (ar-t 46, paragrafo 20 l . tudo 1sso
r-eIe't ivo aos terrltorlos Se acoítnoa a emenda, não dever ra
ser supr umdo apenas o "caput" do ar-t rço 34 e seus paragrafos
e S1m todas as cn soos icões ac trna c i tadas

Como se ver 1f 1ca , a 1ntenção dos membros da Assemb 1é 1a
Nac ronaj Const t tu trrte f 01 a de resguardar, por var-ras razões,
a poas rb r l idade de cr racac de futuros rer-r-r tor-ros

Pe 1o exposto, a emenda de 1xa de ser acatada

Suprlma-se do ltem 111 do § 20 do art 161
da Seçào IV a expressão 1nlclal "ooderá", flcando

EMENDA 2TO1132-6
AUTOR SAMIR ACHOA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ae , no art tco 185 do ProJeto de
Const ttu icão (redação para o 11 Turno), a seçurrrte
expressão

"Artlg0 185 _ e cr-edrt tc ias

PARECER
O autor da emenda irvterrta r-et ir-ar- do art 185 do Pro-

Jeto os estímulos cr-ed rt tc ros as mrcro e empresas de pequeno
porte, de i xando esta def'm t ção para a lei or-cnoar-ra.

No caso br-as i Ie ir-o , o aux i l lO as rmcr-o e pequenas em
presas, de forma a garantl-r-lhes ef rcrerrte papel na econom'ia ,
Justlf,ca-se, entre outros, pelos seçu rrrtes aspectos a elas
1nerentes atendlmento das necessldades de consumo de grande
parte da população, em especlal a de balxa renda, flxação de
renda em areas menos desenvolvldas. o que contrlbul declslva
mente para melhor dlstr1bulção de rlquezas e atenuação de
desequ 1 11br 1os reg 1ona 1s, comp1ementação das at 1v, dadas das
grandes organ 1zações, e 1evada dens 1dada de, mão-de-obra e. em
consequêncla, ba1xa lntensldade de capltal

Pe 1o exposto. somos pe 1a reJa 1ção da presente emenda

PARECER
O texto do art 37 do Ato das Dlposlçôes Conat rtuc to-

nais tr-ans rtcr-iae , que a emenda t enc rona abo l i r , f 01 ob.jeto
de fusão e resu1tado de acordo

Pela reJelçãa

EMENDA 2T01127-0
AUTOR: JOSE MARIA EYMAEL - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se no lnC1SO I I do paragrafo 20 do
artlgo 159, a expressão "com 'idade sucer ior a
sessenta e c mco anos"

PARECER
A 'tmurrtdade cr1ada pelo art 159, § 2 , 1nC1S0 I I, do

proJeto, que exc1ul da lncidênC1a do imposto de renda 0$ ren
dlmentos provem entes da aposentadorla, pagos pela prevl
dêncla soclal da Un1ão, dos Estados e dos MunlclploS, a
pessoa com ldade superlor a sessenta e C1nco anos, cUJa renda
total seJa constltuída, excluslvamente, de rendlmentos do
trabalho, nos termos e 11mltes flxados em lel, é a consa
gração, a nível constltuclonal, da atual lsenção conced1da
a 1:81S rendlmentos

A supressão do l1m1te de ldada, proposta na Emenda, des
vestlrla o beneficlo que se pretende lnstltUlr de um de
seus prlnC1pa1S ob.,Jet 1VOS , que é o de compensar os lnatl
vos ldosos, sLlJeltos, com o avançar dos anos, a malores
prob 1emas e despesas com tratamento da saúde, com a de
soneração do lmpaste

Pela reJelção

EMENDA 2TO1133-4
AUTOR HELI O ROSAS
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO



112 o ltem ass im redlg1do
111 _ ser se l et rvo , em função da

esaenc ta l tdace das mer-cador-ias e dos servrcos"

PARECER
A adoção de alíquotas selet ivas , em função da essenc ia 

t t dade das mer-caoor-vas e serv tcos torna o imcos'to sobre
operações r-elat ivas a c ir-cu'lação de mercador 1as e ser-v tços
de transporte 1nterestadua 1 e trrtermurrrc tpa l e de commi>

cação menos regress 1vo , ou seaa , ma1 s adequado aos pr- 1nc i
pios de Just,ça f t soa l

A rmp Iantacão da se tet rvroade , entretanto, lmpl1ca em
tornar a admrru str-acão do tr-ibuto bem mai s complexa, ex rç mdo
períodos ma-ie ou menos prolongados de imp Iarrtação . dependendo
do n rve I de or-çarn zacão de cada Estado Por essa razão, o
Projeto optou pela adoção f'acu l'tat rve da se l et t v t dade , pe
las Umdades da Federação, que, sem dúvrda , hão de adotá
la. ma te cedo ou mai s tarde, de acordo com sua capac tcíade
organ 1 aac r ona1

A supressão proposta tmpor ia , aos Estados, a adoção
unedrata da se Iet tv tdaoe o que, na pr-át tca , poder-ta rnv i ab i 

'l r aar- a sua admrrríatr-acão fiscal

pcs i t rvo
Pela reJelção

EMENDA 2TO1138-5
AUTOR. EXPED!TO MACHADO - PMDB
SUPRESSIVA ' PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se o tnc rso XI, do art 24, do
Pr'o.jeto de Const rtu i ção "8"

PARECER
Propõe a emenda a supressão do lnC1SO XI do art 24 do

Pr-o.jeto de Cons t t tu i ção 8, que dã cornoe t ênc ra a União, aos
Estados e ao Dlstrlto Federal para leglSlar concorrentemente
sobre pr-ocedrrnerrtos em marer-ra processual

A capao idade de Ieç rs f ar-. dos Estados e do Dlstrlto Fe
deral. concorrentemente sobre mater-ra processual. como propõe
o texto conet rtuc-rcnat - ProJeto de Cons-t r tu i cêo B - es-tar-a
subordinada à arro l i tude , abrangência e 11m,tes das dlretrizes
gerals emanadas da Unlão Retirando-se dos Estados e do D1S
tr i to Federra1 essa capac idade , estar-se-la vrnb ico a cr tacão
de or-ocedrmerrtos complementares, multas vezes necessár-io para
o atend imerrto das pecu l iar tdades regl0nals no âmblto do drr-e i
to

Acrescente-se ao f ma l dos lnC1SOS II e III
do "caput " do Art 150 a palavra "federal", de
forma que a redação dos mesmos passe a ser

Art 150 _ ( )
1_( I
II _ co t rc ra r-ocov t àr ra federal,
111 _ pc l tc i a f er-r-ov t ár-t a federal,

PARECER.
Se o ob.je't i vo do emrnerrte Autor da Emenda e o de ev t-ter

poss íve t s arbltrarledades por parte do F1SCO, os termos que
pretende supr tmt r devem Justamente cont 1nuar no texto do art
151, § 10 , a f im de que os t nm tes da ação fiscal se.jam cla
ramente fl xados, em confronto com as çar-arrt las asseguradas
aos corrtr-rburrrtes Caso contr-ar- tc , a sonegação, a fraude e o
con luro f rcar rarn exc tu iccs do campo de ação do F1SCO, consa
grando-se, em def trn t tvo . a rrnpurn dade com que se lesa, nos
d ias de bo.ie , o oatr urôruo pub l i co

Pela reJelção

Suprlma-se da parte f' rna l do § 10 do ar-t icc
151 do Titulo VI, o seçurrrte

"Facultada à admrm s'tr-acão tr ibutàr ia ,
escec ia lmerrte para corrter-u- ef'et tv i dade a esses
ob.jet t vcs , rcterrt i f rcer-. respeitados os direltos
mdrvroua is e nos termos da lei, o patr tmómo , os
r-endtmerrtos e as at rv tdades econórru cas do
corrtr-ibu tr-rte ", 'fi oando o paragrafo ase trn redlgldo

"§ 10 _ Sempre que possível, os tmcos-tcs
terão carãter pessoal e serão graduados segundo a
capao idade econõrrnca do corrtr iburrrte , r-esoe rtadcs
os d ir-e i tos rnd iv tdua i s"

PARECER
Pela reJeição, nos termos da emenda 2tD1D25-7

suor-una-se o i-tero IV do § 30 do art 230 do
cac i-tuto VII, renumerando-se os demals ltens

PARECER
Pretende a menda em ana l i se adrc ronar- o termo "federal"

a parte f ma l dos rnc ieos II e 111 do Art 150 Não ex i s'te a
contradição apontada pelo nobre autor Os lnC1SOS do artigo
são emmer-et ivoe e generlcos e d r spensam a referêncla Se se
atentar para as denom mações mscr i tas os oar-ecr-aroos 20. e
30 ver-se-a que não ass is'te razão ao nobre Cons't t tu mte ,

Pela r-e.ie icêo

EMENDA 2T01134-2
AUTOR HELI O ROSAS
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1135- 1
AUTOR HELIO ROSAS
POR OMISSÃO

EMENDA 2TO1136-9
AUTOR HELIO ROSAS
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T01 139-3
AUTOR EXPED!TO MACHADO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-rma-se o inC1SO XXXVI I, do art 50, do
ProJeto de Conat r-tul ção 118"

PARECER
A emenda busca a supressão do pr rnc tp ro pelo qual é veda

do a 'le i pr-e.judtcar- o d ir-e-rto adcurr-rdc , o ato Juríd,co per
fe-rro ou a co i se Julgada

Entendo não deva e 1a prosperar uma vez que as Sl tuacões
que o texto contempla têm a ver com a segurança do 01relto,
trtd t speneave I a es'tab i l tdade das relações SOC1a1$.

Sou pe 1a r-e.je 1ção da proposta

EMENDA 2T01140-7
AUTOR EXPED!TO MACHADO - PMDB
SUPRESSIVA ,PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o mcvso XXXIV do art 70., do
ProJeto de Constituição "8"

PA'lECEP
O autor da Emenda propõe a supressão de d i SPOSl t 1vo que

rrrt errta assegurar 'gualdade de dir-e i tos entre o trabalhador
com v rncu lo emor-eçat rc to e o trabalhdor avulso, sob a alega
ção de que é tmposs tve l eoutpar-ar- s i tuações completamente d t-'

ferentes
Não concordamos, "data veru a", com o i tustr-e autor da

Emenda, vez que. em verdade, o que se deseja atraves dessa
19ualdade de dtr-e rtos , é perfeltamente exequive1, como, por
exemplo, garant1r-se remuneração rmrnma aos avulsos, a inda
que referente a uma drar ia , conforto e segurança no trabalho,
s i s'tema pecul lar de f r I 1ação e corrtr-rbu tção a Pr-ev ioênc re So
c ra l etc, aspectos que, ate ho.je , a leglslação tem neg11gen
c i ado , com enormes prejuízos a essa humr lde e sofrida catego
r ia de trabalhadores

Pela r-e.ie i çãc

EMENDA 2T01141-5
AUTOR GDNZAGA PATRIOTA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr1ma-se o § 70 do art iço 14 do Projeto de
Const t tu t cão (B)

PARECER·
A emenda pretende r-er u-ar- do texto ccrtat r tuc rona t a 'me 

leglbl 1rdade por parentesco. com a suor-easão do §70 do art
14

A me lecnb r t ioaoe por parentesco deve ser mantida para
ev rtar- ou lmpedlr que chefes de execut ivos exerçam in
f Iuéncra po'l r t rca capaz de car-errt u- a e'le i cão de seus fami
1lares

Pela reJelção

109, do

EMENDA 2TD1137-7
AUTOR EXPED!TO MACHADO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se o lnC1SO IX. do Art
ProJeto de CO'1st,tulçâo "8"

PARECER
A Vlgor, a Emenda Que pretende exc1ulr as confederações

sH1dlcals e ent1dades de classe de âmblto nac,onal da POSS1
b111dade de promover ação de lnconstltuclona1ldade não trou
xe fudamentação de va 11a

Apenas pareceu ao seu subscrltor "exagerado e temerarlo"
o e lenco que contemp la dez entes Juridlcos com 19ua1 poder de
lnlclatlva

Olversamente. porem, ha que render-se a e"ldêncla de
que a legltlmaçao plurlma, na hlpotese. redundará em malor
v'Gllãncla da socledade CfVll quanto à valldade e harmonla
do ordenamento JurldlCo "In casu", ressalta ademals o grande
lnteresse corporat,vlsta ou classlsta Que pode ser afetado,
de multlplas formas, com supervemêncla de leglslação ordl
nar1a aflgurando-se proveltoso que as orgsnlzaCões de porte
naClonal possam exercer a mesma tutela sobre nosso dire,to

EMENDA 2T01142-3
AUTOR GONZAGA PATRIOTA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr lma-se a expressão "ressa lvados os Que Já
exercem mandato e1etlva" do artlg 14, § 70, do
Projeto de Ccnst 1tu 1ção (B I, que passaré a ter a
segu 1 nte redaçao

"Art 14 ( )
§ 70 _ São lneleg1vels para qualquer cargo,

no territórlo de Jurlsdlção do tltular, o cônJuge
e os parentes por consangulnldade ou aflnldade,
até o segundo grau, ou por adoção, do Presldente
da Repúb 1, ca , do Governador de Estado e do
Ols:rlto Federal e do Prefeito que tenham exercldo
malS da metade do mandato

PARECER
Propõe o autor a supressão da expressão "ressa1vadas as

que ,Ja exercem mandato eletlvo", do §§ 70 do art 14, a flm
de que a 1ne 1eg 1b 1 11dade por parentesco também os at 1n,Ja

Entendemos Que o detentor de mandato eletlvo deve flcar a
salvo dos rlgores da lne1eglb, 11dade por parentesco por se
tratar de pala lCO consagrado nas urnas

Pela re.J81cão
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,Supr1ma-se do Item IV do ar t 52 e do i tem
XI I I do art 53 a expressão

"observadas os parãmetros estabeleCldos na
1e1 de d,retrlzes orcemerrtar-ras"

PARECER
Os arts 52 e 53 do Pro.jeto de Cons t t tu tção cn soõem so

bre a comcet énc ra or-r vat t va da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, r-e.spec't r vamerrte O r t em IV do art 52 e o i tem
XIII do art 53 pr-evêm , de forma -idérrt rca , a comoe ténc ra
pr t va t , va de ambas as Casas para "dt spar sobre sua organ, za
Cão, f'unc ronamerrto , po l rc ta , cr iacão. transformação ou ex
t , nção dos cargos I empregos e funções de seus serv , coe e f,
xação da respect 1va remuneração, observados os parãmetros
eatebelec icíos na 181 de d,retrlzes or-çarnerrtar ras"

O que pretende a presente emenda e sucr-umr- , em ambos os
rtens c t tados , a expressão f rna l "observados os parãmetros
es'tebe lecidos na 181 de d1retr1zes or-camerrtar-ras"

A nosso ver, é procedente a supressão rrrterrtada , porque
a parte f j ria l dos dlSPOS1tlVOS menc-ionados é desnecessar ta ao
bom entendlmento do pr-ece i to al1 flxado Além do malS, como
bem sa l rerrtou o r luatr-e autor da emenda, o texto cuja su-
pressão é proposta de r xa transparecer descorrf rança aor tor-i s-

t roa na capac tdade de a Cãmara dos Deputados e o Senado Fe
deral exercerem a sua ação acmm rstr-at iva conforme 0$ prin
CíP10S da crob rcace e da austeridade E, corno se ta 1 não
bastasse, é de se ass 1na 1ar, também, que essa desconf 1anca é
a irida mai s mcab tve t pelo fato de se verlflcar apenas nos
d i spos t t tvos que d izern r-espe rto ao Poder LeglS1at1vo

Pe1a aprovação da emenda

EI~ENDA 2T01143-1
AUTOR MARIO ASSAD
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

processar e ,Julgar os rm I t t ar-es"

PARECER
A Emenda proposta ob.jet iva restrlngu· a .jur t sd rçâo mr l r

tar tão-somente aos pr opr ros mi t rtar-es , exc lurndo os C1V1S,
em qualquer hrootese Ora, o pr inc ro io consagrado e o de que
cabe a Justlça Ml11tar processar e Ju1gar os "cr-imes mr t r
tares", deflílldos em Ie r . podendo, em certos casos, ser pra
t 1cados tanto por membros das Forças Armadas quanto por
C1V1S

A comoetênc ta deve def trn r-rse pela natureza do t1PO penal,
a não unrcemerrte pela qua l t dade do agente.

Pela r-e.je rcão

EMENDA 2TO1150-4
AUTOR PAULO MINCARONE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

No art 50, i tem XIII, suor ima-se a
expressão "no ú l t rmo caso", passando o dlSPOSlt1VO
a ter a segu 1nte redação

"XIII _ e rnv to Iave l o 51g110 da
corr-espondénc 1a e das comun1cacões te 1egraf 1cas ,
de dados e telefônicas, salvo, por ordem Judlclal,
nas h roóteses e na forma que a lel estabelecer
para f tris de invest icacêc cr-imma l e mstr-ucãc
processúa 1"

PARECER
Pe 1areje1cêo , nos termos do parecer a Emenda no

2t00430-3

Suprlma-se o art 40 e seu parágrafo das
D1Sposlções Transltórias

sucr-una-se o art 22 e seu parágrafo único
das D'rsocs r çõea Transitórias

PARECER
Pela aprovação, nos termas do parecer à emenda na

2t00310-2

EMENDA 2T01147-4
AUTOR PAULO MINCARONE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA ~EJEIÇÃO

EMENDA 2TO1153-9
AUTOR ADROALDO STRECK - PDT
SUPRESS IVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
ObJet tva a Emenda alterar o art 233, caput , entendendo o

Autor que não é possível ao Estado garant1r o drr-e i to à Vl
da das pessoas 1dosas

Entendemos que a proposta não deve ser aco lh i da , p01S o
fato de se manter a redação aprovada no 1 turno não exc lu t a
poss 1b 111dade de, na redação f 1na 1, se.ra adequado o pensamen
to do 1eg1slador quanto a mter-r-uoção da v ica por métodos
ar-t t r rc ra i s

Pela reJelçâo

Suprlma-se o artlg0 53 das D1Sposlções
Constltuc1onals Transltorlas do ProJeto de
Const,tUlÇão (B)

EMENDA 2T01152-1
AUTOR ADROALDO STRECK - PDT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃO

suor-una-ss o § 10 do ar-r roo 46 _ D1Sposlções
Permanentes _ do ProJeto de Conat t tu i cão (B)

PARECER
Tem em v t s ta a Emenda a supressão do § 1 do art

46, que de i xa a le1 complementar estabelecer o número de
Deputados, observado o cr rrer-vc da or-opor-c icnaj roaoe da popu
lação, resguardado os numeras mtrnrno e máx uno , Que especi
f 1ca , por un 1dade da Federação

Apesar de a ,Just 1 f 1cação apresentada a teor de demons
trar a per-t ménc ra da alteração proposta afirmar ser neces
sar-ro manter o número de Deputados atualmente ex i s t errte ,
nada e proposto nesse serrt rdo , o que 'i rrtb tr-j a o leg1s1a
dor ordlnario de fazê-lo desde que o caput do art1go,
estabelecendo a repr-esentação or-opcrc iona l , qualquer l imt ta
cao que irub rsse a r-ea l rzação do pr1nclp1o da propor-
c rona l i dade ser-ra mconst rtucrona'l , Como ser ia , ao 'f tm , a
'l um t ação do número de Deputados em 1e1 or-dmer-ta , quan
do a Canst 1tu 1cão não pr-ev 1sse 1 sso , como exceção a obser
vanc ia da exata cr-ooorc rona'l tdaoe

Pe1as preceaentes razões somos corrtr-ér-tc à aprovação
da Emenda

EMENOA 2TO1151-2
AUTOR JOFRAN FREJAT - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-sse do art 190 233 do ProJeto de
Cons t t tu i çêo (8), a expressão' "e car-ant mdo-

lhes o dlrelto a v tda , mesmo na ocor-r-enc ra de
doenças fata 1s"

PARECER
li. emenda tem como escopo suprlffi1r o d1SPOSlt1VO que 1

senta de correção monetãrla os deb1tos decorrentes de empres
tlmos concedldos por bancos e por lnst1tuições flnancelras

1 - aos mlcro e pequenos empresarlOS (ou seus estabele
c,mentos) no periodo de 2.6/02/88 a 28/02/87

2 - aos mln1, pequenos e medlos produtores rura1S no pe
riodo de 28/02/88 a 31/12/87 (relatlVos a cred,to rural)

Sabemos que os efeltos econãmlCOS, socialS e pol itlCOS
da crlse que atravessamos aprofundam-se e alastram-se de for
ma crescente, pena 11zando um número cada vez ma1ar de segmen
tos

As sa1das para a cr1se da econom1a braslle1ra não podem
ser resolv1das slmplesmente com a utl1lzação de lnstrumentos
que prlvl1egiem apenas grupos (mlcro e pequenos empresár10s e
mlnl, pequenos e medlOS piodutores rurals)

Adema1s, por todo O Pa 1s 1números tomadores de emprest 1
mos honraram com O sacr1f1c1o de seus bens emprest1mos con
tra1dos naquela ocas1ão Não sabemos quem lrla lnden1zà-los

Estamos certOS de Que uma das causas da crlse em Que se

- PM06
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T01149-1
AUTOR· PAULO MINCARONE
SUPRESSIVA

EMENOA' 2TO1148-2
AUTOR PAULO MINCARONE
SUPRESSIVA

PARECER
Acolhemos as razões apresentadas para a supressão dos

dispOS1tivos referentes a Com1ssão de Transição
Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1146-6
AUTOR FRANCISCO DORNELLES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supnma-se, no § 20 do art 177 do ProJeto
de Const 1tu 1ção (redação para o 20 Turno) , a
segunte expressão

"§ 20 _ . de cap r-te I nac rona l

Supr um r , no i tem VI, do ar-t tço 205, do
Pr-o.je-to de Canst 1tu 1cae B as segu 1ntes expressões
"a'l tmerrtos , -mc'lua ive controlar seu teor
rurtr rc tona t , bem como beb rdas e"

PARECER
O prooos rto da emenda em estudo é a supressão do art 22

do Ato das 01SpOS1ções Constltucionais Transitórias
O d,SPOSitlVO f 01 amplamente d1scUtldo e logrou aprova

ção no pr1menro turno de votação.
É trad1cional no dlrelto constltucional legls1ado bras1

lelro a concessão de estab1l1dade aos serv1dores púb11cos
que contem determlnado tempo de serVlço púb11co a cada vez
que ocorre a promu 1gação de nova Carta Magna

Pela re,J81ção

Supi1ma-se no art 130, a palavra ucrlmes",
da expressão "crlmes m111tares" e a expressão
"def1n1dos em lei", "1n f1ne lO

, passando o art a
ter a segulnte redação

Art 130 A JustlÇa M,l1tar compete

EMENDA 2TO1145-8
AUTOR NAPHTALI ALVES DE SOUZA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
ObjetlVa a Emenda supr trm r do i-tem VI do art 205 do

Pro,Jeto a expressão "a 11mentos , 1nc 1us 1ve contra1ar seu teor
rurtr-i c rona j , bem como beb tdas eU O Autor entende que a f1S
calização desses produtos devera ser felta pelo Mlnlsterlo
da Agrlcultura, que .já tem uma estrutura montada para esse
f rrn

Parece-nos que a expressão devera permanecer no r-efer- r
do 1nC1So para qüe ha.ia um f'or-rmdaoe de rnadrdas para a f i s-
ca l i zação e mspeção de produtos a l tmerrt rc ros A l e i or-d ma-

r i a se e'1carregara de regu 1amentar o assunto
Pe la re.Jelção



acha mer-cu 1hada a econorm a bras, 1e, ra é a do def 1c i t púb1i co
Este, no caso de aprovação do d,SPOS,tJVO do Projeto, serJa,
por certo, "f rnanc tado por mai s unoostos" I fazendo r-ecarr- so
bre toda a sociedade o pr-tv t Ieqio dado a alguns poucos Ser ra
como pr-t vat rzar- lucros e soc ta t izar- preJuízos.

A emenda proposta é, p015, de u-rteu-a Just,ça e conve
ménc ta

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TD1154-7
AUTDR. ADRDAL'DO STRECK - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-una-se a letra "c" do lnC1SO I I, § 10 ,
do ar t rço 14 _ DisPoslç5es Permanentes do
Projeto de Const 1tu reão (B)

PARECER
Propõe o autor a supressão da al inea "c" do ,nC1SO 11 do

§ 10 do art 14. que permite o voto facul-tativD aos ma-or-es
de dezesseis anos e menores de dezoito anos

Entenderam os conet t tu rrrtes no or-tme ir-c turno, que o JO
vem nessa tdade , devido aos metos de comunicação e aos recur
sos da rrrformação escr rta , já adouir iu a maturidade necessá
ria para exercíCl0 do voto

Dessa forma, achamos que o refer1do d1SPOS1t1VO deve ser
mant 1do no segundo turno

Pela reJelção

Suprima-se a alínea "e" do 1nC1SO XII do §
20 do art,go 161 e o ínc iso 11 do § 40. do
artigo 162

PARECER.
A po'l i t rca relativa ao comér-c io exter-ior- pr-ec i sa ajus-

;~~-~~r ~ued~~âm~~~nad~if~~~~~~t~~:~~~:r~~n~~~~~C1~~~~t1~~=
ciona1, a abrangência da trnurn dade das exportações

O tncerrt rvo e a promoção das exportações de bens e ser
viços, no entanto, deve ser urn forme , em todo o Pais, o que
exige o seu estabelecimento a nível central Para salvaguar
dar eventuais abusas, em detrimento dos Estados ou dos Munl
C'iP10S, os arts '161, § 20 , inc tso XII. allneas "e" e "f", e
162, §40. remetem á l e i complementar. su.je i ta , portanto, a
"quorum" qua I t f í cado , a f t xação dos bens e serv icos a se
rem t rber-ãdos da t r-tbuteção , assim como a deflnlçào da a
brangêncla do benef ic io

A supressão pura e s trnp'les dos dlSPOS1tlVOS c rtados co-
der-ra , portanto. comprometer toda a po l r t rca de corerc io
exter-ior- e o desenvo l v imento da economia como um todo

Pela reJelção

EMENDA 2TO1159-8
AUTOR CARLOS BENEVIDES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

§ 20 , D'rspcis tçõee

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o art 70
Const t tuc rona t s Transltorlas

PARECER
IA emenda pretende suor-rrmr- o § 20 do ar-t 70 das 01S

oos icões Tr-ans t-tor-i as . que trata da perda de r-em s'tr-o prOV1
sór to de part rdo po l í t rco

Optamos por manter o d1SPOSltlVO aprovado no 10 turno
de votação

Pela reJelção

Supr tmam-sse as expressões do Art 103, 1nClSO
TI do Pro.jeto de Const i tuicão "B"

" e le rtos pelo voto direto, umver-sa l e
secreto, com mandato de quatro anos e

ver-rf icar de Of~Cl0 ou em face de
~~b~~~~~~~o ~presentada, Q processo de

PARECER
A emenda proposta tem como escopo suprlrnlr parte do

dtspos t t rvo do Pro.ieto que i serrta os micro e pequenos empre-
sár tos (no período de 28/02/86 a 28/D2/87) e os mrru s , pe-
quenos e médl0S produtores rur-a t s (no per'iodo de 28/02/86 a
3'1/'12/87) do pagamento da correção monetár-ra sobre déb rtos
decorrentes de empr-éat rmo concedjdos por bancos e mst i tur
ções f l nanee 1 ras

Em v ir-tude de nosso acolhimerrto a Emenda 2T00638-1, que
supr tme o arrt 53, por .iust ice e convenrénc ia. a medrda sob
exame f l ca pf-eoud 1cada

Pela pr-eoudf c ra l i dade

EMENDA 2TO1160-1
AUTOR JORGE UEQUED
SUPRESSIVA

PARECER
A presente proposta de supressão de expressões constan

tes do texto aprovado para o item 11 do art 103 que r-esoer
tam à forma de escolha dos Juizes da Just1ça de paz e da sua
competêncra , não vem .,Justif1cada em argumentos que pesem de
mo1de a sustentar as supressões suger 1 das, notadamente no que
r-esce rta á escolha dos lntegrantes dessa ,Justlça, pois a 1ne
xistenc ia de qual í f tcações espec ra t s para a mvest tdur-a no
r-espect ivc cargo tornam exatamente o a t e'terna de escolha por
e l e rção , o ma i s demccr-at ico e cer-t merrte para o caso

Somos, ass 1m, pe 1a r-e.ie 1ção da Emenda

- PMDB
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENOA 2TO1155-5
AUTOR DARCY DE!TOS
SUPRESSIVA
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EMENDA 2TO1156-3
AUTOR MESS I AS SOARES - PTR
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-rma-ese a expressão
"{ndtoados em l i s'ta sêxtupla pelos órgêl,os de

representação das r-espect ivas classes", do art.
99.

PARECER
Tem por ob.re t 1vo a Emenda o mesmo buscado com a apre

sentação da Emenda Na 1441-4, isto é, eupr trm r , no art 99,
a cláusula Que assegura ao Minlstêrlo Públ1CO e aos advogados
pela classe representatlva destes, mdrcar-em seus membros pa
ra os lugares reservados a uns e outros na comcos tção dos
Tribunais de Justlça Estadual e na do Dlstrlto Federal e Ter
ritórios

O nosso parecer é pela reJeição da Emenda, sob os mes
mos fundamentos que nos levaram a propor a reJelção da Emenda
No. 1441-4.

EMENDA 2T01161-0
AUTOR GERALDO ALCKMIN FI LHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Sucr-ima-ee a expressão "aos br-as r le ir-os e
aos estrangelros reS1dentesno Pais"", constante no
Caput do art 50 do proJeto de Cons t t tu rção (S)

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer a Emenda no.

2T00677/2

EMENDA 2TO1162-B
AUTOR GERALDO ALCKMIN FI LHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Emenda eupr tme-ese do § 20 do art 25 do
Projeto de ccnsr rtuicãe a expressão eeau rrrte . "a
empresa estatal, com exclus tv rdade de
cn str-rbutcãc" lO

EMENDA. 2T01157-1
AUTOR MESSIAS SOARES - PTR
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr-irna-ae a al ínea "o" do inciso 1, do art
10B

PARECER
Ob.jet tva a Emenda a supressão da compe t ênc ra do Supremo

Tr-ibunal Federal, orev tsta na a1 inea "o", do i tem I, do art
108, para processar e Julgar, orlg1narlamente, "ação em que
mais da metade dos membros do tr-ibuna l de or rcem esteJam tm
pedrdcs ou se.,Jam direta ou {nd tr-e-tamer-rte rrrter-eesados"

Sem embargo das JUd1ciosas cons tder-acõas expend ioas pelo
nobre Autor da Emenda a teor de Justiflcá-1a, não nos conven
cemos da per-t tnénc i a da sustentação desenvo lv i da , f irmada em
c ima do errtendrmerrto de Que o texto abr-rçar-ta causas de lnte
rassa Tndlvidual de membros da Magistratura'l quando em verdad
e, tanto Slgn1flCa restrlng1r a competêncla a litígl0S que
lnteressem à magistratura como inst1tu1Ção, expl icando-se
aSSlm a competêncla deferida ao malS alto trlbunal do Pa'is.

Pela precedente razão somos pela reJelÇão da Emenda

PARECER
Consoante o art. 183, a cesour sa , a lavra, a 1mportacão. a

exportação e O transporte par meio de conduto de gás const r-
tuem rnonopol ro da Urn ão Segulndo a mesma dlretrlz, o art.
25, em seu parágrafo 2 - que a emenda 1ntenta, de forma su
cr-ess rva , modrr icar- - defere aos Estados a exploração drr-eta,
ou mediarrte concessão a empresa estatal, com exc lus tv rdade de
d'rs-tr-rbu'rcêo os serv rços 10C'a1s de gás canal izado (A expres
são "gás cana Lr zadc" entend-oa como o s rsrtema local de cn e
i:r 1bu 1cão do produto a-tr-aves de cana 11zação 11gada a cada e
d i f tc ro ou r-es tdénc i a , como ocorre ho.je nas c tdades do Rl0 de
.Janair-o e São Paulo)

Destarte, haverá, de forma gradatlva, extr-aorcnnar-ra am
p l t ação na d iatr-tbu-icão de gás natural canal 1zado , cons ide
rando as slgn1f1cat1vas reservas Que estão sendo descobertas,
ser-vrcos de lmpresclnd'ivel mteresse pub l i co , que, conforme
se depreende dos dt spos t't tvos aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma rdént ica ao que ocorre hoje com
os ser-vrcce de dlstrlbuição de energla elé"trlca, de telefone,
de abastec1mento d/égua. etc Ass1m, a aceltação da presente
emenda posslbl11tar-1a a partlc1paçào da lnlC1at1va pr1vada
na exploração do slstema, pondo por terra as corretas d1SPO
slcões dos textos c1tados

Pela reJe,ção

EMENDA 2TO1158-0
AUTOR CARLOS 8ENEV IDES - PMDB
SU?RESSTVA PARECER PELA PREJUDICIALIDAOE

Suprlmam-se os lnC1SOS IV e V do § 30 do
art 53 do Ato das D,spos,ç5es Const,tuclOna,s
Transltor1as do ProJeto de Constltu1Ção (B)

EMENDA 2TO1163-6
AUTOR ALCEN I GUERRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 5 _ lnC, so XII I
Suprlma-se a expressão "no últlmo caso""



PARECER
Pela r-a.je tção , com base no parecer á Emenda 720-5.

PARECER
Na emenda são c'rtadcs ch spos i t ivce do texto const t tuc to-

na1 do 10 Turno, a saber, Art 151, d e § 30 do
mesmo art 1go

Destarte. não nos f 01 possive1 conf rr-mar- a ccrrtr-ecíicão

EMENDA' 2TD1170-9
AUTOR ALEXANDRE COSTA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o § 40 do Art 223

EMENDA 2TD1171-7
AUTOR FRANCI SCO SALES - PMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do InC1SO 111, do Art 80. o
seçurrrte texto " ou rndtv iduars inclusive em
questões JUdlCials ou acrmntetr-et tves"
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- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

expressão exceto quanto à c t ta l ic rdaoe" no §
30 do mesmo ar-t ico e, bem ass im, o ar-t rco 32 do
Ato das OiSpos1ções Const i tuc ionats Transltorlas

PARECER'
Pela aprovação. nos termos do parecer of'er-ec ido à emenda

no 2TOOD68-5.

Dê-se ao art 151, caput, a Segulnte
redação.

Art, 151 _ O M1nlstério Púb11CO abrange
I _ O M1n1stérlO Púb l rco da Unj ão , que

compreede
a) o Mm-r s-tér-to PúbllCO Federal.
b) o M1n1stérlo Púb11CO do Trabalho,
o) o MlnlstêrlO Públ1CO Ml11tar, e
II _ O Mln1sterlO Púb l rco dos Estados e do

Olstrlto Federal e Ter-r-r tor ros

EMENDA 2T01172-5
AUTOR PAES LANDIM
POR CONTRAD I çÃO

PARECER
A formu 1ação dada ao parágrafo 40. do art 1go 223dá

ao tema da propaganda corner-c ra l um tratamento adequado Faz
r-esrtr-rções severas. mas não lrraclonais. a ponto de irw ta
b t l rzar a at tv tdade profiss10na1 no setor

De outra parte, resguarda o dir-e rto do cidadão de ser
advar-t ido quanto aos malef rc ios que possam lhe causar pro
dutos nOC1VOS à saOde

Pela r-e.ie icão

PARECER
A emenda em apreça não deve ser acatada A escolha dos

't t tu l ar-es , em nosso errtendtrnerrto; está coerente com as ele
vadas atr tburcões def' rm das pelo novo texto cons't r tuc iona l à
mat t tutcão No caso, não deve ex rst rr rderrt t dade de trata
mento, de vez Que a maior-ia dos membros da Assemblé ia Nac io
nal Constltulote optou pelas formas propostas nos § § 10 e
30 do Art 134, que a emenda pretende suprimir

Por outro lado, rmcoss i ve l acolher a emenda suor-ees iva ,

porquanto, se ace rt a , supr trmr ia a forma de escolha do Pro-
curador-Geral da Repúb110a e dos t rtu'tares dos Mlnisténos
pob11COS dos Estados, do p i etr-rto Federal e dos TerrltórloS
. Por ta ia razões, a emenda de txou de ser ace i t a

EMENDA 2TO1166-1
AUTOR JOÃO AGRIPiNO - PMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda supress1 va do § 10 I do art 134, e
de expressão cont 1 da no § 30 , do mesmo ar-t i go, do
Titulo IV, Seção I, do Mtr-n e'tér-to Púb1 ico

suor-una-se o § 10 do ar-t rqc 134. e a
expressão "dos Estados. do D1strito Federal e dos
Terr,torlOS"" , cont rdos no § 30 do mesmo ar-t rço ,
reordenando-se os dama15 parágrafos

PARECER
Pe 1a aprovação nos termos do parecer à emenda no

2T01165-2

PARECER
Pe1a aprovação, nos termos do parecer dado à emenda

2t0005B-B

EMENDA 2TO1165-2
AUTOR ALCENI GUERRA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art. 51 - § 10

EMENDA' 2TO1164-4
AUTOR' ALCENI GUERRA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 204 _ § 40
Suor tma-ee a expressão "e seus der tvadca 11"

PARECER
Pe1areJe1ção , nos termos do parecer á Emenda no

2t00430-3

de ser acolhlda a presente su-

EMENDA 2TO1167-9
AUTOR JDÃO AGRIPINO - PMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda suor-ess iva do § 30 do art 1go 137, do
Título IV, Capitulo IV, Seção !l, da Advogacla
Geral da Urrrão ,

Supnma-se o § 30 do ar-tco 137

apontada pelo inS1gne autor
os d i spos r t tvos apontados

Por tais razões, de-ixou
gestão

da emenda. por lnexistlrem

95,

- PMDS
PARECER PELA PREJUDI CI ALI DADE

EMENDA 2TD1173-3
AUTOR' MANUEL VI ANA
SUPRESSIVA

PARECER'
Tendo em v i s'ta nossa opção par scor umr- as ar-ts 94 e

com fUl1damento nas razões expendidas na ous't rr rcat tva da
Emenda no 2T01057-5, ccns toeramos preJudlCada a presente
proposição

Pela preJud,c,a1,dade,

PARECER'
Tem em vista a presente emenda a supressão do § 30 do

art 137 que atr-rbu t à Procurador 1a-Geral da Fazenda Nac tona l
a competêncla para a representação da Unlão na execução da
dt v toa ar rva de natureza tr-routar ta

Essa compet énc ra se Justlflca na c u-cunatanc ia da alta
r-e'levãnc ta que tem a cobrança dos credi tos da Urn ão , razão
por que dever la ela, como f 01, ser atr ibu ida a Ôrgão esoec i 
f rco , ev rtanco assim, como Ocorre ho.je em que tal atr-rburção
se confunde com outras cenér i cas do Mlnistérlo Púb l t co Fe-
deral na r-epr-eeentação .íur tdrca da uru ão , não atue a Poder
Púb11CO com aquela pr-esteza que se trnoõe , na cobrança dos
cr-édi tos do Poder Púb 11co

Pela reJelção

Suor- rma-ee do § 30 do Art 19O 117 do Projeto
de Ccr-estr-tu i çêo a seçu irvt e expressão "togados e
v t-ta l tc tos""

EMENDA 2TO116B-7
AUTOR JOÃO AGR I PI ND - PMDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A de'terrmnação constante 'do § 30 , m f me , do art . 117

consubstanc 1a uma OPção po 1i t 1ca da ANC, a cons 1der-ação de
que a elaboração ds I i s'tas 'tr-f p l t cess para o cr-ov rmerrto de
cargos destlnados aos auizes da maglstratura trabalhlsta de
carr-e ir-a deve par-t tr' de Mlnlstros togados que ostentem a ga
r-ant i a da v t t a l tc i edade , pr-esumrdamerrte com total independên
ela de que o pr-oced tmerrto em vlgor, do qual par-t rc ipam 19ual
mente os Mlnlstros c laes i s tas , nada ter revelado de desacon 
selhável não triva l ida a fórmula agora consagrada, devendo
tr-acuau- um aperfelçoamento do processo de escolha ao crivo
da ANC

Pela reJe1ção

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDS
PARECER PELA REJEI çÃO

Dê-se ao artigo 21, XII, 'la", a seçurrrte
redação

"a) os ser-v 1ços de rad 1ofusão sonora, de sons
e 1magens, e os de te1ecomun 1cações não
cornor-eendtdcs no lnC1SQ anter-ror , "

EMENDA 2TDl174-1
AUTOR MANUEL VI ANA
POR CONTRAD I çÃO

PARECER,
Propõe a emenda que ass im se redr.ia o Art 21, XI I, "a"

"os serviços de radlodlfusão sonora, de Sons e rmaçens , e os
de telecomunicações não compr-eend tdos no tnc i so arrter ror-".
Seu t lustr-e Autor alega corrf l rto com o 1nC1SO XII, pelo qual
compete a Unlão "explorar, dir-e'tamerrte ou medrarrte concessão
a empresas sob controle ac tonár-ro estatal, os ser-v rços tele
f'órn cos , telegraficos, de rr-ansrm ssão de dados e dema i s ser
v 1cos púb11CoS de te 1ecomun 1caçoes, assegurada a pr-es'tação de
ser-v iços de rrtf'or-rnação por errt rdadas de df r-e rto pr-ivado a
través da rede púb l ioa de t e l ecommrcacõas explorada pela U
nião" "Data vem a" .não concordamos Pela redação atual. tanto
pode a Url1ão explorar serv rçcs de teleCOmunlcaç6es "dlreta
mente ou mediante atrtor t zação , concessão ou cermrssao", em se
tratando de "ser-v rços pr rvadca'". fazê-lo "med-rarrte concessão
a empresas sob controle ac tonár to estatal", em se tratando de
serviços "pub l i cos" A todos as ser-v icos menc ionados no i tem
XI!, api1ca-se a poss1b1i1dade de exploração d1reta ou "medi
ante concessão" A questão complexa das telecomunlcações não
estava suflclentemente atendlda no ltem XI. dai por que cons
tarem também do ltem XI I

Pela reJe1ção, portanto
de selS anos, não
consequentemente, a

do art 75 a segulnteSupr1ma-se do § 20

expres~ão para um mandato
renovave 1, . "suprlmlndo-se,

EMENDA' 2TO1169-5
AUTOR JOÃO AGRIPINO
SUPRESSIVA



Subst i tua-se nos ar-t i qos 100, par-acr-afo
urnco , I, e 134, rI, "d", a. expressão

"salvo o mag1sterlo" por "salvo uma de
maglstêrio"
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EMENDA 2TO1175-0

AUTOR MANU~L VI ANA
POR CONTRAD I çÃO

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

Parece-nos que o dlSPOSlt1vC) deve permanecer no texto
constitucional para de rxar- bem claro o dever do Estado de
co tb rr- a v f o l êncra no ámblto f amt l tar-

Trata-se de um instrumento de defesa dos dlre1tos da
mulher e dos drr-e t tos da cr rança Ret1ra-lo do texto 519ni
f rcar-ra a fenda de uma notavel consquis'ta po l ítlca. mora.l e
soe 1a 1 da nova Const 1tu 1cão

Somos, P015, pela reJelção

Suprlma-se o § 50 do art 190 159

E~ENDA 2T01177-6 •
AUTOR ALVARO ANTONlD - PMD8
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprlma-se a palavra" lnrnter-rupto", do art
22 do Ato. das D1Spos1ções Const rtuc rona is
Trans i tor i as

PARECER
O § 50 do art 159 do Prooeto tem o co.iet 1VO de tm-

plantar uma s i s'temat tca ef i caz de controle de preços Ade-
ma i s , é da ma i s alta tmpcr-tanc i a , para a conscrent tzacão do
consumidor, o conbec unerrto do ônus representado pelos tribu
tos que tnc idem sobre as mer-cador-tas que consome e da mampu
ção de preços que ocorre na sua comer-cta l i zacão

As drf rcu ldades truc ia i s na tmp l arrtação do s i s'tema ,
portanto, hão de ser suplantadas pelas vantagens, que trará
ao consum 1dor
Pela r e.je rção

Acrescente-e ao artigo 73, VI, a expressão,
após "convén 1o"

" acordo, a,Juste ou outros lnstrumen.tos
conçêner-es "

EMENDA 2TO1183-1
AUTOR RENATO VIANNA - PMD8
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Acrescente-se ao Parégrafo úrn co do Art 233
a expressão "co l e-t tvo" após a palavra transporte

PARECER.
A mclusão da expressão "fundações tnst rturdas e man

tidas pelo Poder Púb l rco" nos artigos 22, XXVI, 43, § 4 , 55,
I, "a" 63 § 1 , I I "a" cumpre a f í na l tdade de comoat tb t I ,zar
as di sccs ições destes artigos com os 'pr-ece rtos que tratam de
me-ter-ra s trm Iar , r-eeoec't rvarnerrte ar-r rços 40; 73, I e I II, 71
§ 5 , I e 111, e 175, parégrafo urnco

A dlretrlz que or ierrta o Projeto, observa com acerto o
autor da emenda, é a de se d r spertear- às fundações instltwldas
e rnarrt rdas pelo Poder Púb l tco tratamento semelhante ao pres
tado para os órgãos da adtmn t s't r-ação direta e autárcurca.

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1i 8 1-4
AUTOR cASSIO CUNHA LIMA - PMD8
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
A Emenda tem por f ma l i dade acrescentar a palavra "cole

t ivc" ao parágrafo úmoo do art 233, após a palavra "tr-ans
por-te ", para evr tar- dubledade de interprétacão

Entendemos que a proposta é cab i ve 1 e, portanto, merece
dora de aprovação

EMENDA 2TO1182-2
AUTOR RENATO VIANNA - PMD8
POR CONTRADIÇi\D PARECER PELA APROVAÇÃO

Acrescente-se aos arts 22, XXVI, 43, § 40 ,
55, I, "a" e 63, § 10 11, "a". a expr-essão
"fundações tnst rtuvdas marrt rdas pelo Poder
Púb l tco"- PMD8

PARECER PELA REJEIÇÃO

~MENDA 2TO1176-8
AUTOR MANUEL VI ANA
SUPRESSIVA

PAREC;ER
Tem em v i s'ta a Emenda a subs't t-tu tcão , no r tem I do pa

rágrafos úrn co do art 100 e na a1 inea "d" do i tem I I
do art 134, a expressão" salvo o rnamster io ". por" sal
vo uma de macrat ér-to "

O argumento que ,Just 1f, ca a proposta é o de que o
ProJeto estabe1ece , como regra, que os serv 1dores púb 1, cos
podem exercer acumul ação remunerada em r-e1ação a um cargo
de profassar

Os membros do Poder Judlclário e do MlnlstérlD Públ i
co são, ao f tm. ser-v rdor-es lato sensu, razão por que a
perrm ssão constante dos d i spoe i t i vos sob proposta deve
ter redação que ccnc t l te com a regra geral da acumula
ção remunerada, consoante ora é proposto e que, ao f tm,
iruba 1nterpretação excludente da pro tb i ção que se con
tem, cener-icamerrte extens iva a todos que recebem remune
ração dos cofres públicos em decorrênc1a do exerc tc to
de função, cargo ou emprego, no art 38, XVI, ti b ti

Somos, aS5 1m, pe 1a aprovação da Emenda

~ela reJelção

PARECER
Os acrésc1mos propostos na Emenda, const 1tuem. na verda

de, especlf1cação de 1tens do Projeto, que não se contradi
zem

~ emenda,
de recursos da
e os MunlcíploS.

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01184-9
AUTOR RENATO VIANNA
POR CONTRADI çÃO

PARECER
Tendo em vísta o carater da presente

no que r-esoe rta a fiscal t zaçêo do repasse
Urn ão para os Estados, o D,str,to Federal
somos pe 1o seu aco1h1menta

A proposlção .corrige erro de técníca leglSlatíva. uma
vez que o proJeto (ar-r 73, VI) buscou err rbuir- a f i scat tza
ção de todos os r-ecur-sos repassados pela União, aos Estados,
Distrito Federal ou MunicípiOS, exceto aqueles r-elat rvos aos
Fundos de Par t f c i pacão , ao Tr rbuna l de Contas da Urn ão

Pe 1a aprovação.

De-se ao art 152, a segLllnte redação
"Art 152 _ Cabe à lei complementar.
I _ prevenir confl itos de comcetêncta

rr-ibutar ra entre a Un rão , os Estados, o n i str-i te
Federal e os Munlc~p'oS, mediante a def rrrição de

a) -tr-rtnrtos e suas espéc tes .
b) nia-ter-f a t i dade dos fatos geradores, local

de sua r-ea't t zacêo para eeerto de cobrança, bases
de calculo e corrtr tburções dos impostos
d1scr1m1nados nesta Cons't rtu tção ,

I I _ regular as Lmrrtacões conet rtucronata
ao poder de tr 1butar ,

I I 1 _ estabelecer normas gerais, em matérla
de leglslação trlbutãrla, sobre

a)Qbr,gação, lançamento, cr-édt to ,
or-escr- 1 ção , decaclência, responsabi 1rdade e
suost rturção tr-tbutar-ros ,

b) adequado tratamento trlbutér1D ao ato
cooperativo pratlcado pelas socledades
cooperat 1vas;

. IV _ dlspor sobre a avallação, pelo Poder
Legls1atlvo competente, no-prime,ro ano· de cada
leg1s1atura, dos efe1tos de d1spos,çao legal que
conceda isenção Ou outro benefíclo flscal ..
ressalvados os com prazo certo e sob condlção

De consequência, suprlma-se do art. 161, 
20 , XII, as alíneas "a", "b", e "d"

EMENDA 2TO1179-2
AUTOR CASSIO CUNHA LIMA - PMD8
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Acrescente-se ao' art i go 96, VI I , a

expres~ão responsave 1 pe 1o.

PARECER
Pela r-eoe rcão , nos termos do parecer a emenda no

2T00506-7

PARECER
Acolhemos por rrrte ir-c as considerações exoend í das pelo

1 lustre autor da Emenda, que confere ao lnC1SO VI I do art 96
a seçurrrte redação "VII - O !v'l1nlstro responsável pelo plane-
Jamento" Trata-se, ev i derrternerrt e , de f'unção não mat i-tuc-o-

na l t zada , p01S pode f icar afeta a outro Mlnlsterio, de acordo
com as converriênc tas de ordem politico-adm1nlstratlva do mo
mento

Pe 1a apGovação

EMENDA 2TO1180-5
AUTOR CASSIO CUNHA LIMA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 229, § 80
Suprlma-se o § 80 do art 229

Ao oro.reto de Cons't r turção do Plenar1D,

(~~:dOt:~m~~1m~~roa~~rno11, § 30 da ResoluC~o ANC
3/88)

Acrescente-se ao ar-t rço 50 LXVIa expressão
"na forma da Ie i ".

EMENOA 2TOl178-4
AUTOR CAsSI O CUNHA LIMA - PMD8
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Objet1Va a proposta supr1m1r o § 8 do art 229, enten-

dendo o Autor que o assunto Jã está atendido no caput e
nos arts 5, 206, III e 230

PARECER
ObJetlva a emenda suor rmtr- o termo "ininterrupto" do

art 22 do Ato das D'Spos1ções Const rtuc ionats Tr-ans rtór ras
A supressão proposta não deve encontrar guar1da O exercíClO
irurrter-r-uoto é condrcão bas i lar trnoos'ta pelo leg1s1ador cons
t i tuc iona t para aou i s tçêo da establl rdade

E prêmlo -ms t r tuvdo para os que demonstraram cons'tancva
no desempenho de at iv rdades na adm1mstraçao pub l i ca Pela
reJeição
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EMENDA. 2TD1185-7

AUTOR RENATO VI ANNA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APRO','AÇÃO

EMENDA 2TO1192-0
AUTOR MESSIAS GOlS
POR CONTRAD I çÃO

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

sucr ima-se o art 76 do Ato das Df spoe t çõas
Cons't r tuc rona i s e Tr-ans t tór-f ae

Transponha-se art 1 go 50, LXXX, para o
ar t i ço 40

Supr i ma-se do artgo 38. X, a expressão
11e com os mesmos 1nd1ces"

Suprima-se do ar-t rço 30 I, a expr-essão
" 1ndependênc 1a "

PARECER
O art 20 arrola os bens Que compãem o patr-tmõmo

da Uruão , que, de certa forma, conat t tuem uma fr-ação dos
bens púb l i cos O rno í eo IV exc Iu t desse rol as 1 lhas
oceàn 1cas e mar í t 1mas Já ocupadas pe 1os Estados e
rnurn c rp ros A emenda fere o ob.je't t vo pr-unac ra l da res-
salva rnser ida no f ma l do mc i so IV, P01S alude, aos
bens dormn t ca i s suae t tos ao reglme Juríd,co de direito
pr-ivado , regulado pelo dlre1to c tv r l , o que flcarla m
coerente com o disposto no art. 26 - tnc rsos rr e 111

Adema t s , trnpl rca reconhec unento constitucional à apro
pr ração de terras púb l rcas feitas por car-t icutar-es

Em razão dlSS0, nosso parecer ê pelo não acolhimento

EMENDA 2TO1194-6
AUTOR' ANTON 10 CARLOS KONDER REI S - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Dê-se ao lnC1SO rv, do artigo 20, Capítulo
IV, da Un1ão, a seçurrrte redação

"IV _ as l1has flu\llalS e lacustres nas
zonas t tmrtr-cf'es com outros países, as oraias
mar t t tmas , as t Ihas oceàmcae e mar t t rrnas ,
excluídas as áreas que Já es t tver-em no domínio dos
Estados, Munlclp10S e par t tcu l ar-ea "

PARECER
Tem em v t s t a a supressão da parte final do art 139, que

estabelece dever a defensor 1a pub l i ca ser organlzada "em
cargos de cer-r-e ir-a , pr-ov roos , na c1asse -u-uc-ra l , meorarrte
concurso púb11co de provas e t i tu 1os "

Sem embargo das pert merrtes e .judrc roaaa cons rder-acões
apresentadas pe 1o nobre Autor da Emenda a teor de JUs-
t rf' rcà-Ta , cumpre notar que a ex rçenc ia do concurso púb l rco

para o mçr-esso no cargo or-çarn zado em car-r-e-ir-a é condição
que consulta o irrter-esse púb l f co , p01S obv i a , tal ex rçênc ta ,
o a1cance do ooJet,vo salutar de arrebanhar e1emento humano
capac i t ado para o exer-c rcro de tão nobres rma-ter-ee

Somos, pela precedente razão, contr-ar-io a aprovação da
Emenda

Suprlma-se parágrafo úrrrco do art 139, a
expressão

"em cargos de carr-e rr-a , pr-ovrdos , na classe
-n-u c ta l , medrarrte concurso púb l rco de provas e
t í tu 1os, assegurada aseus 1ntegrantes a garant 1a
da 1namov1ab 1 11dada a vedado o exerc i c 1o da
advccac ia fora, das atr rburcões rnst t tuc ionaf s

EMENDA 2TO1193-8
AUTOR LOURIVAL BAPTISTA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA A.PROVAÇÃO

Supr rma-rse , na alínea "d" do lnC1SQ 1 do
ar t rqo 108, a expressão lido Superior Tr tbuna l de
Just,ça"

PARECER
Tem em v i s'ta a Emenda a supressão, na al inea "d", do item

I, do art. 108, da expressão "do Super-ror- Tr tbuna l de Jus-
tlça"

Estabelece o d t spos t t tvo sob proposta de modrf tcacão que
cabe ao Supremo Tr tbuna l Federal processar e Julgar, orlg1
nar-i amerrte , o "habeas corpus", o "habeas data" e o mandado de
mouncão contra atos, entre outros, do "Super-ror- Tr tbuna l de
Justlça"

Ocorre, como bem 1embra o nobre Autor da Emenda, que 1gua 1
competência é def'er tda , no art 111, I, "b", ao Super lar Trl
bunal de Justlça. rsto e, a esse Tr rbuna l compete, segundo
este ú l t rrno d1SPOS1t,vO, Julgar essas causas em relação a
atos por ele mesmo pr-at icados Como dessas dec i sões cabe re-
curso cr-cnnar io para o STF - adoz - o nobre proponente da
supressão em causa, a manutenção da comoetênc ta f' i xada no
art 111, I, "b" não unoede que essas decisões se.iam reV1S
tas pelo Supremo Tr tbuna l Federal

Ha, po i s , corrf l t to de comoet ênc ra face aos do t s pr-ece r-

tos, mas nos 1nc 11namos no sent 1do da supressão proposta,
mantendo a comoet ênc i a f i xada no art 111, I b , errtendrmen-

to: a l ras , que Já havíamos fixado Quando, em pr-tme u-c , turno,
t 1vemos ense.io de em1 t 1r parecer favorave 1 a 1dênt 1ca pro
posta

Somos, assnm , pela aprovação da Emenda

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMOB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1189-0
AUTOR CHAGAS NETO
POR CONTRAOI çÃO

PARECER
A transpos 1ção proposta merece aprovação, uma vez que o

8S110 oo t i t ico . dvp Ionat rco ou terrltor1al é prlnclplo Que
tem af rrudade com as relações trrter-nac tona i s do Br-as i t • ma
téria versada no ar-t 40

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer orer-ecrdo à Emenda

no 2T00677/2

Suor-rma-ae do artlgo 57. I, a expressão
lide Prefe,to de Cap t t a l ".

suor-una-se. no caput do art 50 do ProJeto,
a segu 1nte expressão "aos bras 1 1e 1ros e aos
estrange' ros res1dents no Pai s n

EMENDA 2TO1190-3
AUTOR LOCIO ALCÂNTARA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Trata-se de proposta de supressão da palavra" mdependén

c ia", constante do Inc i so I do art 30 do ProJeto
O autor d i z bem, quando af rrma que a rndependénc ra nacio-

na 1, além de ser dogma 1nerente ao conee 1to de Estado, embu 
t ico no fundamento "sober-ania". a que se refere o art 10,
Iric i so I, Já é menc tonada no art 40, Iric t so I, que trata
dos prlnciplos que fundamentarão as relações rrrter-necionaf s
do Br-as i 1

Sou ce 1a aprovação

PARECER
ObJetlVa a Emenda, igualmente Que a de nümero 234-3. a

supressão, no 'tem I do art 57, da expressão "de Pr-ef'e t to
de Cap i ta l ".

A Emenda é de ser ace i ta com fundamento nas mesmas ra-
zões que 1evaram a propor a aprovação da Emenda apontada

Somos, ass i mr pe 1a aprovação da Emenda

EMENDA 2TO1186-5
AUTOR' CHAGAS NETO
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1187-3
AUTOR CHAGAS NETO
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda merece ser acatada Não faz serrt roo a ma-

nutenção do art 76 das D,Sposiçâes Tr-ans t tor-ras Além do
rna t s , o texto cons't t'tuc tona l aprovado transforma em Es-
tados os do rs ter-r rtor-ios e relntegra o ú l t rmo ao Estado
de or-rcem

Pe 1a aprovação

PARECER
Pelo aco lh tmerrto , nos termos do parecer á emenda

no 2t00700-1
- Pe 1a aprovação

EMENDA 2T01188-1
AUTOR CHAGAS NETO
SUPRESSIVA

Dê-se ao lnC1SO I I, do art 19O 2.6, Cap1tu10
lI! (Dos Estados Federados), a securrrte redação

"as áreas, nas t lhas cceamcas e mar f t imas ,
que est iver-em no domtruo dos Estados" 11

PARECER
Segundo o art 26, i-tem 11, do Projeto de Cons t t tu i ção

(BI, "mcluem-se entre os bens dos Estados ( I as 1lhas
oceánlcas e marltlmas Ja ocupadas pelos Estados U

A Emenda 2T01191-1. com o obJetlVo de sanar contrad,ção
(com o art 20, 1tem I V, do ProJeto), propõe Que se dê aque1e
d1SPOSlt,VO a segUlnte redação "lncluem-se entre os bens dos
Estados ( ) as areas, nas l1has oceânlcas e marltimas Que
estlverem no domínlo dos Estados"

Cone 1u 1mos pe 1a aprovação da Emenda 2TO1191-1, ao mesmo
tempo em que acolhemos, em parte, a Emenda 2T00840-6, a f,m
de lnclulr na redação do menclonado dlSPOSltlVO a palavra
IlmunlclPloS"

Pe1a aprovação

EMENDA 2T01191-1
AUTOR' MESSIAS GOlS
POR CONTRADI çÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO EMENDA 2TO1195-4

AUTOR POMPEU DE SOUZA - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnma-se, em todo o texto do Projeto onde
f 1 gure, o adJet 1vo "Federa1fi aposto ao substant 1 vo
"Senado"" padr-oruzem-se , igualmente, em todo o
texto do ProJeto onde flgurem, as expressões
"Càmar-a dos Deputados", "Aasemb lé ta Leg,slat'va" e
"Câmara Leglslatlva" por respect1vamente, "Câmara
Federal", "Câmara i:stadua1 1l e "Câmara Dlstrltal"

PAREC~Rproposta do 1 lustre autor, embora mereça respe1to,' Já
nào encontrou guarlda em todas as dema1s fases da ANC

Cremos que as expressões por e 1e adotadas, embora conf 1
ram umform1dade ao texto e encerrem certa 10g1ca, fogem á
tradlção Em relação a ,nst1tu'ções de tal peso, a tradição
não deve ser alterada

Pela reJelção
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EMENDA 2TO1196-2

AUTOR POMPEU DE SOUZA - PSDB
POR OMISSÃD PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Inclua-se no "Ato das D1Sposlções
Cons't rtuc iona i s Trans,tórlas ll o seçu irrte
d t spos i t rvo

"Art _ A .Jus't tca E'l e-rtcr-a'l • no prazo de 30
dias da promulgação desta Conat rtu ição , flxará as
datas da e le tção direta para Governador. V,ce
Governador e Deputados 01strlta15 do 01strlío
Federa 1 e da r-aspect i va posse, de forma a
compat tb t 1 izar, com a possivel br-ev i dade , sua
~~ex~~te33~ltuação tns'r r tuc rona t com O dt spos t t rvo

PARECER,
PreJud,cada em face do parecer oferec,do à Emenda 2t00116-9

EMENDA 2T01202-1
AUTOR' ALVARO ANTON10 - PMDB
SUPRESSIVA . PARECER PELA APROVAÇÃO

No ar-t ico 21, Inc i so XII. letra ....d "".
suprim1r a 1etra ""m"" da palavra "em"", que se
encontra entre "br-as i te iros" e "Pr-orrte tr-as""

PARECER
A emenda ob.je t rva suprlm1r na letra "d" do lnC1SO

XII do art 21 a letra "rn" da palavra "em", que se encon
tra entre as palavras "br-as t Ie rr-os" e "fr'orrte tr-as '

Coma ass tna'la o autor da pr-opos rçêo , não se dese.ja
"serviços entre portos br-ae i le ir-os em 'sr-crrte tr-as nac-o
na rs", mas S1m "serviços entre portos br-es i jeu-oa e
rr-ont e u-as nac tona-i s"

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1197-1
AUTOR. POMPEU DE SOUZA - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr rma-se , rio r tern LXXVII I do art 50 do
ProJeto, a expressão "para os r-econhecrdamerrte
pobres, na forma da la,"

PARECER'
a ilustre Cons't t tu irrte , autor da presente emenda, pre-

tende se.ra aupr rmf da a expressão" para os r-econhecidamen-

te pobres. na forma da 1e1"
Ê rnconvérn errte , pelo menos nos dras presentes, uni ver-

sa l rzar- a gratuldade do registro CiVl1 de nasc imerrto , da cer-
dldão de óbito e os atos neceesar-tos ao exer-crc ic da c roaoa
ma Já const i tu i sign1f1cat1vo avanço excepc tona l rzar- os
r-econnec tdemerrte pobres I l iber-ando-os do pagamento de custas.

Pela reJe1çãO

EMENDA 2TO1198-9
AUTOR POMPEU DE SOUZA - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2TO1203-9
AUTOR OSVALDD SOBR!NHO - PTB
SUPRESSIVA • PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-rmam-se o r tern XIII do artlgo 50 e a
expressão "um terço" ", constante do H1C1SO I I I,
letra b , do art 53

PARECER.
V1sa o nobre Autor da Emenda. com a supressão proposta

do i tem XII I do art 50 e da expressão "um terço" constante
da all,:,ea "b" do 1tem III, do art 53, volte o Se~ado a ter a
compe t ênc ra que, no texto cona't r tuc tona l em v-cor- dele é de
aprovar as mdrcacões faltas pelo Presldente da RepDbi rca ,
dos membros do Tribunal de Contas da Urrt ão

Entendemos que a inovação proposta peJo Projeto. no
particular, mais se adequa à c tr-cuns-tanma de ser Q Tr-tbuna'l
de Contas órgão aux t l rar do Poder Leg1s1atlvo, por lSS0 que
se Justlflca ca-iba ao Congresso Nac rona l escolher d01S ter
ços de seus membros, f t cando assegurada ao Pr-es rderrte da Re
púb l roa a mdtcação do restante terço, CUJOS nomes devem
contlnuar merecendo a aprovação do Senado Federal
Emenda~e1as precedentes razões somos corrtràr io à aprovação da

sucr-imam-ee do Art 70, 1nC1S0 I, 8sS
expressões "complementar que preverâ rndem zacão
comoensator- ra , dentre outros d rr-e t t os"

EMENDA. 2T01204-7
AUTOR GONZAGA PATRIOTA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda r-et ir-a do texto a necass rdade de lei complemen

tar para regular a proteção do emprego contra despedroa ar-or
-tr-ér ta

Pela drmensão da matérla. o status de le, complementar e
essenclal parq sua discussão

Cons ideranoo que a redação do 1nClSO I do art 7 resul-
tou de acordo entre as 1rder-anças , nosso parecer é pela r-e-

Suor umr- no art 21, lnC1SO XI, a SegUlnte
frase "E assegurada a prestação de ser-v rços de
irtformacões por errt rdades de dlrelto privado
atraves da rede púb l rca de teTecomun1caçôes
explorada pela Unlão""

Em conseouénc 1a , a redação passará a ser a
segU1nte

Jelção da proposta

EMENDA, 2TO1199-7
AUTOR OTTOMAR PINTO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-una-se o ar-t ico 26 do Ato das
üi sccs icões const i tucronars Tr-ans rtór tas

PARECER
A presente proposlção pretende a supressão do art 26

do Ato das Dj spos tções Ccns't t tuc tona i s Tr-ans rtor-ias

O texto do art 26. or tundo do or irneir-o turno, resul-
tou de exaus't rva aná l i se e amplo debate e deve ser marrt rdo

Pela Re.jei ção

_ explorar dlretamente ou med1ante concessão
a empresas sob controle ac ionar-ro estatal os
servicos telefônicos, tel egráf 1COS , de tr-ansrm.ssão
de dados edema 1s serv 1ços püb11cos de
te 1ecomun1cações

PARECER
A emenda pretende ret 1rar do texto do ProJeto de

Const i tu 1ção a expressão "assegurada a prestação de
ser-viços de tnf'ormações por errt rdades de drr-e rtc priva
do atraves da rede púb l rca de telecomun1cações explora
da pela Un1ão", constante do lnC1SO XI do art 21

Optamos. porém, por manter no texto const rtucvonat
a matér ia Orlg1nal. aprovada por acordo de l rder-ancae no
10 turno de votação

Somos pe 1areJe' ção da emenda.

EMENDA 2TO1206-3
AUTOR JOSIO lJLlSSE~ DE OLIVEIRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO •

Suprlmam-se do Art 241 as expressões
atuars "" 8 "". ex r s-tentes a data da
promu1gação da Const 1tu 1cão ""

PARECER
A emenda não pode ser aco'lh rda , porquanto o dlSPOS1

t ivo que intenta erradicar resultou de acordo
Pela rejelção

PARECER,
O texto do art 241 do ProJeto não dá margem a 1nterpre

tações ambíguas. nem pretende ms't rturr "reserva de mercado"
em favor do SESI. SENAI. SESC, SENAC e SENAR (cr i ado pelo
art 69 das Dj spos t ções TranSl1:orlas) Em verdade, o que o
texto a lrne.ja e sustar o sur-ç irnerrto lndlscrlmlnado de outras
ent idades s trm l ares , com o f rto de sv rtar uma verdade1ra so
brecarga na folha de salárlos

Pela reJe1ção

de alterar a
propõe-se à

a supressão da

- PSD13
PARECER PELA REJEI çÃO

D,ante da tmpoas rb t l i dade
redação de forma a cor-r tc i-qa,
aesemo te i e Nac iona l const rtu inre
dt spos rcão trans1torla

EMENDA 2TOi 205-5
AUTOR JOSIO COSTA
SUPRESSIVA

EMEi'lDA 2T01201-2
AUTOR ÁLVARO ANTONIO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
A emenda em apreço mvoca "corrtr-adr ção" para Justiflcar

o ad'rtamerrtc da expressão "aposentadorla or-ocor-crona l " ao irr
C150 I do art 207, que assegura aooserrtador ra aos sessenta e
c inco anos de rdade , para o homem, e aos sessenta. para
mulher

Ocorre que a aooeerrtador- ra nr-opcr-c rona'l vem expressa no
tnc iso IV 8, estabelecendo o caput que o d i r-e r-to será assegu-
rado "nos termos da l e i ", a esta comoet ir-e enquadrar a h i po-

tese const i tuc iona l • de forma s i s'ràrmca e tendo em vista o
cálculo atuar-ia t com base na relação tempo de cont r ibu rcão/
valor do benef í c ro

A Emenda. em 51, tem, p01S, caráter- modrf tcat rvo , o que
a afasta de acr-ec tacão , nesta fase

Pela r-e.je rcão .

EMENDA 2TO1200-4
AUTOR' MARLUCE PINTO - PTB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 207. I.
Dar ao art 207, I, a seguinte redação
"1 _ aoosentador-ra procor-c tce l aos sessenta

e c mco anos de idade, para o homem, e aos
sessenta, para a mu1her, par-a a mu1her , r-eduz i do
em c mco anos o l rm-rte , etc

Emenda Supresslva de expressão ao Paragrafo
únlco do art 122, "permltlda uma recondução"" e

No art1go 22, Inc1So XI, supr1m1r a
expressão ""nas rodov1as e ferrov1as federa1s""

PARECER
Pe 1a aprovação, nos termos do parecer à Emenda no.

2t00225-4

EMENDA 2T01207-1
AUTOR VI CENTE BOGO
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA REJEI ÇÃD



acrescentá 10 ao ar-t 123 caput art. 123 Os
juízes c laas i stas , em todas as tnetanc ias , terão
suplentes, e mandatos de três anos, permltida Uma
recondução

EMENDA 2TOi2i3-6
AUTOR CARLOS VI NAGRE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO
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1 "descentralização pol lt1co-administrativa,
cabendo a esfera federa 1 estabe 1eoer as normas
gera, s , e a execução e coordenação dos respect i vos
programas a esfera -estaoua) e muntorpa'l , bem coma
a ent idades beneficientes e de assistência
social" :

PARECER'
A coordenação das ações governamentais ria área da aSS1S

tênc1a social tem que ser cometida à esfera federal, de onde
provêm os maiores aportes de recursos e para que haoa unifor
rmdade de p l aneuamerrto , A oescentr-e t izacão po l t t tco-acmrru a
trativa quanto à execução dos referldos programas encontra-se
prevista expressamente no refer1do d i spoe í t tvo , razão porque
somos pe 1a manutenção do texto do ProJeto (B).

Pela reJeição da emenda

PARECER'
A Emenda propõe a ooss 1b 1 1i dada de uma r-eoondução dos re-

presentantes de qualquer tns'tanc ia , 81 trmnando-sse o que se
poderia considerar um aoanáçno de or-une ir-a instâncla.

Ora. a recondução por uma vez aos Juízes classitas de
pr-rme ír-a tnstanora é regra ma1s que tr-adto tona l e universal
mente aceita na dmarmca funcional dos tribunais de trabalho.

o queA~é~n~~~~~~ve~ ~~e~~~u~~~V~ur~~~O acréscimo de matér ia ,

Pela reje,ção

PARECER
ObJetlva a emenda suor-rrmr- o termo "{rnrrter-r-uoto" do

art. 22 do Ato das 01Sposlções Cons't t tuc tonars Transltórlas
A supressão proposta não deve encontrar guarlda O exercicio
trnrrter-r-uctc é condrçãc bas i lar tmposta pelo leglSlador cons
t t tuc iona l para aqurs rcão da esfab t l rdade

~ pr-émro tnat t tu idc para os que demonstraram cons'tànc i a
no desempenho de at rv i dades na acrmrn s'tr-acão púb l ica Pela
re,Jelção

- PSOB
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA 2TO1214-4
AUTOR MAR 10 COVAS
SUPRESSIVA

Art 22 das D'i sposrcões Tr-ane t tór-í aa
"São estáveis os atuaj s ser-v rdor-ee púb l i cos

CiV1S da Urrrão , dos Estados, do 01strlto Federal e
dos MunlciploS, da admtrn s'tr-acêo drr-e'ta ou
eutar-curca , que na data da promulgação desta
Cons't í tu tção , contem, pelo menos, c inco anos de
ser-vrçc púb l tco trnrrter-r-upro , exceto nas
fundações"

_ Deverá ser supr írrnda a expr-essão
nlnlnterrUptoUU, devendo o ar-t ico ter a segulnte
redação

"São es'táve i s os atua i s ser-v rdor-es publicas
CiV1S da Umão dos Estados. do Distrlto Federal e
dos MunlciploS, da admtrn s'tr-ação dtr-eta ou
autarqu 1ca que na data da promu1gacão desta
const í tuicao , contem, pela menos, cvnco anos de
serviço públ rco , exceto nas fundações"

- PSDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA' 2TOi208-0
AUTOR VI CENTE seco
POR ERRO

PARECER'
Pe 1a aprovação, nos termos, porém da redação proposta

através da Emenda i i i i-3

EMENDA 2TO1211-0
AUTOR CARLOS VINAGRE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se da a l mea lia", do lnC1S0 I, do
Artlgo i i i, do Projeto de ccnst t-turcac "B", a
expressão" os Governadores dos Estados, e,
nestes

""em I i s'tas tripllces ll ll do artigo 121 lnC1S0
I I I"", ficando a seoumte redação

""Artigo 121, mc íso 111 _ C'lass i s'tas
tnd icados pelas cnr-eror-ias das federações e dos
s tndrcatos co base 'ter-r-f tor ra t na reglão""

- PMOB
PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se do caput do art 50 a seçu irrte

sucr-una-se a al inea B do Inc reo X do
Parágrafo 20 do Art'QO 161

EMENDA. 2TOi215-2
AUTOR. JORGE HAGE
SUPRESSIVA

parte
..assegurada aos bras11e 1ros e aos

estrangeiros r-eardentes no Pa i s a tnv ro lab t l rdade
do. dire,.ta à vvda , à t iber-dade , a 19ualdade, à
segurança e à propr 1edada , nos termos segu 1ntes

PARECER
A rns'ta lação e o f'unc ronarnerrto de empresas produtoras de

petr61eo e de comouat tve t s e de 'lubr tf tcarrtes 1'iqu rdos e ga
sosos dele der-ivados , ass rm como de ener-c ia e letr i cav impl tca ,
em qualquer caso, no mves't ímerrto e na transferêncla de ele
vados recursos f eder-aj s para o t er-r-r tor-ro do Estado em que se
localizam tais empresas O Estado, no caso, não se benef ic ta
somente com o cesenvc tvrmerrto que a empresa promove em suas
imediações, com o sur-qrmentc de novos empregos e, com a cres
cente f ixacão dos empregados e de seus f'arnt 1iares em seu ter
ritório, mas também com as f'ac i l tddes er-radas pela pr-ox nmda
de da energ i a ou dos produtos gerados nessas empresas

Por outro lado é da área do Estado consumrdor-. que saem
todos os recursos que pagam a ener-c ia , o petróleo ou os com
ousr ive rs ou Iubr-rf rcarrtes consunudos , rnctusive os lucros do
or-ocutcr-. Os Estados desprovrdos de ta i s recursos poder-iam
v ir- a ter graves problemas econõmrcos , se a unuru dade não
persi st 1sae

A trnurrtcíade tr-rbu'tar- ta que se pretende sucr-tmtr é, por
tanto, ,.Justa e não traz preJui zos ao Estado produtor

Pela reJelção

PARECER'
Sou pela aprovação par-cia l da emenda, 1StO é, da parte

que recomenda a supressão da expressão "aos bras tle tr-os e aos
estrange 1ros res 1dentes no Pa1s", pe 1as razões descr 1tas na
parecer oferec, do á Emenda no 2T00677/2

As dema1s expressões entendo devam permanecer no texto,
uma vez que apenas enunc ram, generlcamente, d ir-e rtos que os
incisos exp l rc i tam porrnenor-rzadamerrte

Ademai s , a a tmp l ee supressão da expressão suor-ac rtaoa ,
tnva l ida a tese do t lustr-e Const t tu trrte subscr r tor- da propo
sição, no sentido de que o texto do art 50 es-ter-ta corrf l t 
tando com o do art 70, r-e lat ivo aos drr'e i tos dos trabalha -

dores, p01S que neste não se fez referênc1a aos estrange1ros
r-es identes

- PSDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Intenta esta emenda a supressão das expressões "os Go

vernadores dos Estados e do Dlstrlto Federal"
A Justlflcativa do 1lustre autor não é conv mcerrte
Prefenmos manter a redação onunda do primelro turno,

que f01 ob.jeto de amplo debate
Pela rejeição

EMENDA 2TOi209-8
AUTOR VI CENTE BDGo
SUPRESSIVA

Art 70
a) de ClnCO anos, até o llmite de dois anos

após a relação de trabalho para o trabalhador
urbano

b) do fato gerador do direito até d01S anos
após a r~lação de trabalho para o trabalhador
rural

PARECER
Quer a Emenda "sub examtne" suor umr- a expressão "em 115

tas tr-ip l tces" do tnc i so 111, do art. 121 D,scordamos do
llustre autor da proposnção A mstltulÇão das listas tripli
ces tem o pr-opós rto de cone i 1lar os interesses dos trabalha
dores com os da Corte As at ter-nat tvas colocadas para escolha

tem propósito saiutar e não ha porque mudar o pr-ocedrmerrto
Pela reJe1ção

EMENDA arorzro-t
AUTOR' VI CENTE aoso
POR ERRO

EMENDA' 2TOi212-8
AUTOR CARLOS VINAGRE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
A emenda dese.ja sucr-umr O art. 140 do Projeto de Cons-

tltulcão Entendemos, porém, lmprocedente tal pretensão
Contudo, é eVldente, e flca a ressalva. o citado dispositi
vo ,Jamais pretendeu lmpor uma eaulparação de vencimentos
entre todas as carrelras prevlstas no T,tulo IV do Pro
Jeto Isso seria dlstorcer o prlnciplo da lsonamla, que pres
supõe cargos assemelhados ou de atribulçoes 19uais {vlde
art 40, § i o, do ProJeto), o que não acontece com todos
os que lntegram as carreiras desse Titulo, coma, por
exemplo, a Magistratura O que o precelto determlna é um con
fronto dessas carreiras para se aferlr tals pressupostos da
i sonoml a, apenas 1sso

Pela reJeição

Sunr una-ese , no art 70, mctso II, a
expressão

"em caso de desemprego tnvo lutár io , fi f i cando
ass im redlg1do o lnC1SO

" I I _ seguro-desemprego,"

PARECER
A emenda supreSSlva em tela propõe que o seguro-desem-

prego nãq se restrln,.Ja aos casos de desemprego lnvoluntárlo,
para atender às s1tuações de resc1são 1ndlreta do contrato
de trabalho, até que se conheca declsão flnal

A supressão abrlra, contudo, campo fertll para o "desem
prego va1untàrl0", com a agravante do 1nteressada poder exer
cer outra atlvidade Que lhe proporClone ganhos por seu tra
balho

Man1festo-me pela reJelção da propos1çâa

- PMDB
PARECER PELA REJEI CÃO

EMENDA 2T01216-1
AUTOR JORGE HAGE
SUPRESSIVA

i 40 do ProJeto deSuor- i ma-se o Art
ccnst rtutcac "B"
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EMENDA 2T01217-9
AUTOR JORGE HAGE
POR ERRO

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

const 1 tuem-se em lmportantes
pública.

Pela re.re tçãc

1nstrumentos de po1í t i ca

Red'Ja-se assim o Iric t so 11 do Art,go 80
Inciso Il _ "não será const rturda mai s de

uma organ 1zação S 1nd1ca 1, em qua1quer grau.
recr-esentat iva de categor18 proflss1ona1 ou
eccnõmrca , na mesma base ter-r rtcr ia t , que será
def' tru da pelos trabalhadores ou empregadores
mter-essaoos e não será lnferior à área de um
muntc tp to"

EMENDA 2TO1223-3
AUTOR VIRGILDASIO DE SENNA - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 182, § 3
Dê-se a seçurrrte redação "A lei rnst t tu tr-á ,

a titulo de rndern zacão , fundo de exaustão,
const i tu ico de percentual do resultado da 'lavra",

EMENDA 2TO1224-1
AUTOR VIRGI LDAs 10 DE SENNA - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Em razão de ha.vermos acolhido emendas que propõem a su--

pressão do ar-t 182, § 30 , concluímos pela rejeição da Erneri-
da sob exame

PARECER
Trata-se de Emenda para correção de erro Com ef'e r to ,

o que se pretende é scbst t turr-. no texto do r tem Il do art
80 do ProJeto de Cons t r tu tção , a palavra "S'mdvca'to" pela
expressão "Organização S,nd,ca 1. "

A Emenda ê procedente, e1S que a redação dada ao referi-
do item para o Segundo Turno d,fere da que fel aprovada no

Pr tme rr'o Turno, quando se consagrou a expressão "Or-çarnzação
Slndlcal. que, convém ass ma lar , e ma is correta por abran-

ger, além dos S 1nd 1catas, as Federações e as Confederações
Pe 1a acrovaçêo Suprima-se do art

"Pesqursa"
180, § 40 a palavra

Suprimam-se as secutrrtes expressões do
Artigo 165, InCISO I, letra C

flDe f tnanc tamerrto ao Setor Pr-oout ivo" e
"através de suas Ins't t-tu i çõee Flnancelras de
caráter regional"

PARECER
A redação do mcf so I I do art 165, que entendemos deva

ser mant rca no texto consf i tuc tona l , assegura a par-t rc ipação

do setor- pr-odut rvo dae Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes
te, sab1damente mai s es ic terrte em suas ações, a partir de re
cursos oub l rccs Por seu turno, cabe ao Estado estabelecer as
dir-etr rzes para a ap l icação desses recursos, cb.iet ivanoo sem
pre O deserwojv tmerrtc daquelas r-ec rõee

ASS1m sendo, nosso voto é pela r-e.ie tção da emenda

EMENDA 2T01218-7
AUTOR JORGE HAGE
SUPRESSIVA

- PMD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Segundo o ar:t 180, §40., do ProJeto de Conat i tu icão

(8), "as cooperativas têm pr rcr rdade na autcr-izacãc ou con-
cessão para pesquisa e lavra dos recursos e Jazldas mrner-a is
gar1mpávels, nas áreas onde esteJam atuando, e naquelas f,
xadas de acordo com o art 21, XXV, na forma da 1e 1..

A Emenda 2T01224-1 propõe que se supr rrna do d i spos t t rvo
a palavra "pesquisa"

A at rv tdade de pesquisa nuner-a l ê altamente técnlca e
oferece elevado risco financeiro, não se justlflcando 'Impor
um i tusor-ro "pr iv t lê910" às ccccer-at ivas de garimpe1ros,

Pe 1a aprovação da Emenda.

EMENDA 2T0122õ-0

~~~o~MI~~~gILDAslODE S~~~~CER PELA REJEIÇÃo- PSD8

Dê-se a segulnte redação ao ar-t . 21 , lnC1VO
XV

EMENDA 2TO1219-5
AUTOR • VALTER PEREI RA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Titulo I I - Dos üir-e rtos e Gar-arrt i as
Fundamenta 1S

Capitulo I _ Dos ürr-e i toe e Deveres
Irid iv rdua i s e Colet tvos

Art 50, InCISO III

suor-rmem-se a expressão "cr-at rcado antes da
natura 11zação"

Passara a ter a segu1nte r-edação "nenhum
br-as t Ieu-o será extr'adt'tado , salvo o na'tur-a l rzado ,
em caso de cr 1me comum ou de comprovado
envo l v rmerrto em tráfico lnternac'lonal 11 to i to de
entorpecentes e drogas af rns , na forma da Ie r "

PARECER
Sob o argumento de que a r'edação do 1nOlSO LI I do

art 50 perrrn te que a natura 11zação se transforme em escudo
para que cr trmnoscs em pc'tenc ra l escapem dos conselhos de
Just 1ça dos pa i ses de ar 1gem, o autor propõe a supressão da
expressão "or-at iceco antes de nafur-a'l i zacão''

Parece-me que, comet rdo cr rrne por br-as i te ir-o
natural 1zado , após a obtenção dessa condrção , o problema
há que ser entregue a .iust ica br-es i le tr-a

Sou pe 1a r-eoe 1ção da emenda

EMENDA 2T01221-7
AUTOR VALTER PEREIRA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

TITULO II Dos D,reltos e Gar-ant ias
Fundamenta i s

CAP!TULo II _ Dos D,reitos Soc ra i s
Art 7 _ tnc'i so XXXIII
Suprima-se as expressões "deacrro e de

qua 1quer t raba 1ho a menores de" e "sa 1vo na
condrção de apr-endtz"

O mcrso XXXIII f' tcar t a ass im redlg1do
"Pr'o ib tção de trabalho noturna, per rcoso ou

1nsa1ubre aos menores de quatro:ze anos li

PARECER
A matér ia corno def rruda no 1nC150 a que se refere a e-

menda acha-se consubstanclada em convenções e tratados da OlT
(Organização l rrter-nac rona I do Trabalho), a que O Brasil, na
tura 1mente, deu seu referendo, razão por que votamos por sua
reJelção

EMENDA 2TO1222-5
AUTOR VALTER PEREI RA - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Titulo VI _ Da Tr-tbirtação e do Or'camentc
caortuto 1 _ Do Slstema Tr-tbtrtar-to Nac iona l
Seção I _ Dos Pr-rnc f p ioa Gerais
Supnma-se o lnC1SO lI. do art 154

PARECER
O autor, com a presente emenda, irrterrta sucr trmr o j rr-

ciso I I, do Art 154 do ProJeto
Em que pese os elevados propmntos do llustre constl

tu i nte, não acolheremos a presente proposta, vez que os em
préstlmos compulsórios, quaTldo adequadamente Utl 11zados ,

"Organlzar e manter os servicos of ic ra i s de
es'tat t st tca , geografia, geolog1a, meteorologia e
car-toçr-af ta de êmb1to nacional"

PARECER
Inex rste a ormssão apontada no lnC1SO XV do art 21

A emenda e ad i t rva e, portanto, não pode ser acerta de a-
cordo com as normas reglmentals, p01S v i sa a rnclu rr- a me-
-teor-o Ioç te entre os serviços organizados e manr roos pela
Unlão

Pe la reJelção

EMENDA 2TO1226-8
AUTOR VI RGI LDAs 10 DE SENNA - PSD8
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI CÃO

Titulo 111 _ Capitulo I _ Art 18. § 3.
Supt- tmtr- as palavras "dlretamente interessadas",
no per lodo "mediante aprovação da população
d1retamente mter-essada''

PARECER
O Pela r-eoe tcão nos termos do parecer à emenda n 2t00690

EMENDA 2T01227-6
AUTOR: JOSÉ CARLOS COUTINHO - PL
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI czo

Art,go 212 Item 4
Suprlma-se a expressão "até selS anos"

PARECER
São nobre e corretos, os obJet, vos da emenda Vemo-nos,

porém, trnpoas tb i 1 t tados de ace r t à-Ta , por motivos de ordem
técnica leglslat,va

Sem a preposição "até". o d1SPOSltlVO certamente poderia
dar margem a tnterpr-etações contrárias ao pr-opóa rto do r lus
autor,

Pela reJeiçao

EMENDA 2TO1228-4
AUTOR JOSE CARLOS COUTINHo - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 200 § 40
Suor tma-ae todo o texto do parágrafo

PARECER
É ob.iet ivo da presente emenda supr trntr- o § 40. do art

200 do ProJeto de Cons t t tu rção
Não procede, a nosso ver, a af 1rmat 1va de que o texto da

§ 40 do art 200 concederá à lei or-cnnar-ra "a poasrb i t rdaoa
de mst rtu-r- "ad mf im tum" novos tributos que garantlrão o
glgantlsmo da segurldade soc ra l ". alem de es t tmu'lar- o ".nsa
c rave l apet rte f t.sca l de everrtua rs governantes na ap l rcação
do poder de tr ibutar-"

Entendemos que o texto aprovado per-rm t ir-à à le'l mstr-
turr , Quando houver neoess tdada , outras fontes de arrecada-
ção, que se dest 1nam a garant 1r a manutenção ou expansão da
segurldade soela1 no atendlmento a saúde, à prev1dêncla e à
asslstência socla1

Pela rejelção
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EMENDA 2TO1229-2
AUTOR JOSE CARLOS COUTINHO - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Artlg0207 mc i so III
Supr ima-rse a expressão "de pr tmevr-c cu

segundo grau:"

EMENDA. 2TOt 235-7
AUTOR JONAS PINHEIRO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art 182, Caput .
Supr tma-ae , do caput do art 182., a

expressão "e pertencem a Unrão "

XIX
sucr-ima-se. do Artigo 70, o lnC1SQ XIX

"11cença-paternldade, de alto dras , nos mesmos
termos do lnC1SO anter ror , aos que preencham os
r-equ i s rtos f i xados em Ie i "

DISPOSITIVO EMENDADO Art,go 109, mC1SO IX
suor-una-sa. do Artlgo t09, o lnC1SD IX

"confederação s 1nd 1ca 1 ou ent 1dade de c 1asse de
árnbi to nac rona l "

EMENDA 2TOl2.36-5
AUTOR JONAS PI NHEI RO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO' Art190 70, rnc í so

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO1237-3
AUTOR MESSIAS GOlS
SUPRESSIVA

PARECER
O afastamento do trabalha sem preJU1ZO do sa tar-ro, por

um d ia , no caso de nasc imerrto de f' i Iho , na decorrer da pr r
meir-a semana, é chr-e i to Ja pr-ev i s'to em Ie i

Por outro lado, não nos parece necessar-io , na maior-ra
dos casos, que a genltor se afaste durante alto dj as , cabendo
a Ie t prever as d t f'er-eriças hlpõteses e a dur-ação que a t icen
ça pater-m dade deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos Que a lnC1SO XIX do art 70
devem ter suor-rrru dcs os termos "de alto dias", "mesmos" e "da
lnC1SO anter ior , aos que preencham os reoui s rtos". mas não
cabe a supressão "1n totum"

Pela reJe1ção

PARECER
Segundo o art 182., "caput", do Pr-o.jeto de Cons't rtutção

(8), "as J8z1das, rmnas e derna i s recursos mrner-ars e os po
t enc ra i s de energla hldraullca conat r tuem or-opr redade dtst m
ta da do solo. para ef'e i to de exploração ou aprove 1 tamento, e

pertencem a Urn ão"
A Emenda pr'opíle que se suor ima do c i tado dt spos i t ivo a

expressÃo "e pertencem a Unlão" ~
Conforme o art 20, r tens VIII e IX, "são bens da Urn ão

os porencia i s de energia mdr-aut tca e os recursos mmer-e i s ,
rnc lusrve os do subsolo" - alem do que de'tertruna o § 20 do
art 182.

Entendemos que a expressão foca 11zada deve ser mant ida
Pe 1e r-e.ie 1cão da Emenda

Pela r-e.ie icão

EMENDA 2T012.32-2
AUTOR ARNALDO PRIETO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlma-se do lnC1SQ XX do artlgo 38 a
expressão "aas rm como a par-t tc rpação de qualquer
de 1as em empresa pr 1 vada"
.ar-

PARECER
A emenda pretente suorumr- do lnC1SO XX do art 38 a

expressão "ass tm como a part rc rpação de qualquer delas em
empresa pr 1 vada" O autor da emenda argumenta que a ex 1gên
c ia de autor i zacão 'leç i s l at tva para par t rc tpação de empre
sas es'ta'tars no cao r t a'l de empresas or-rvadas torna esse pro-
cesso por demars rrrf l ex í ve l •

Julgamos, no entanto, que exc lu ir- essa ex içénc i a de
autor i zacãc leglslatlva anu Iar-ta a rrrtenção dos const r tum
tes, demons.trada no 10 turno de votação, de d t sc tp l rnar' a
cr iacão de empresas estata is e sua expansão por rrrtermed ro
de eubs td iar tas , algumas delas atuando tnc lus ive fora do al
cance do Tr tbuna l de Contas da Urrtão (part ic rpacões rmnor rta
r ias)

Suor-unam-se no art 75 §§ 20 30 as
segulntes expressões

Art 75
§ 20 "Para um mandato d SB1S anosnão

renovavel" ,
§ 30 "Exceto quanto à v i ta l tc tedade"

EMENDA 2TO12.3t -4
AUTOR ARNALDn PRIETO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A Emenda, tencl0IJando assegurar aos professores de ter

ce iro grau dH'81tO' a eoosentador-ra apos tr-inta anos, se ho
mem, e. v irrte e c inco anos, se mulher, par efat rvo exerc tc io
de função de maç i s'ter-ro , pretende r-e't u-ar-. da parte f trta l do
1tem 1I I do art 207 do ProJeto de Cons-t i tu 1Cão. a expressão
"de pr 1me1ra ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as 'l rder-ancas , acordo
esse que recebeu. em P1enár-i o , a esmagadora unarn m1dada de
432 votos favorávelS e nenhum corrtr-ár-ro , ver-rf tcando-se , ape
nas, duas abstenções

Pela r-e.je tcãc

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer a emenda no

2T00656-0

DISPOSITIVO EMENDADO- Art,go 70, mC1SO
XXIX, al mea b ,

Supr tma-ae , do lnC1S0 XXIX do ar-r iço 70 , a
alínea b "até d01S anos após a ext inção do
contrato, Quanto a cr-ed rtos resultantes das
relações de trabalho, para o trabalhador rural."

EMENDA 2TO1239-0
AUTOR ERI CO PEGORARO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO art 182, § 30
Suprlma-se, do art 182, a § 30 "A lel

lnstltu1rã, a tltulo de lndenlzação, fundo de
exaustão. constltuído de percentual do resultdo da
lavra, para atender ao desenvolvlmento do
mun1ciplo ande se locallze a Jazlda, desde que
Just 1f 1quem as cond 1ções econÕITl1 cas e soc las

PARECER
Não procedem as a 1egaçOes cont r-ár- 1as ao poder de 1 n 1 -

c iat rva conrer ico as or-çarn zaçêes s ind ica t s ou classistas, de
ámbr to naciona l , pelo art 109, IX, para promover ação de
tnconet t tuc tona l tcíade

O controle da coris't t tuc tona l i dade rrrter-essa sobre-
mane tr-a as errt tdadee em tela, r-epr-eserrtat rvas de mi Ihões de
br-as i Ie tr-cs , cu.ja Vlgllâncla sobre a r-eat idade e harmorn a do
ordenamento .jur-Yd tcc melhor se exercitará através das mesmas
confederações ou ent 1dades , não se podendo af 1rmar que e 1as
se s i tuem fora do processo JurÍdlco-po1It,co nacvonat

Pela r-e.ie rcão

porém da redação proposta

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Pe 1a aprovação, nos termos,

através da Emenda 1111-3

EMENDA 2.TO 1238-1
AUTOR MESSIAS GÓiS
SUPRESSIVA

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da parte flnal do

§ 20 do Art 117 do Pr-o.jeto de Cons t i tu rçêo 8, assam redlgl
da "11mltados os recursos das decisões dos Tr-tbuna i s Regl0
naf s , nos d'i sa td ios mdrvicuat s. aos casos de ofensa a 11
teral d t spos r t i vo cons't t tac tona l ou de Ie i federal"

De fato o d í spos t t rvo , como r-edi c i do , cr ia r-eat r t çêo re
cursal Ja que unpede o recurso de rev reta por dlvergêncla
.nrr-n spr-udenc-í a I Ha que ser rnarrt t da a nu esêo um ror-nu zador-a

do Tr rbuna l Super lar do Trabalho nas dec i sões das drver-sas
reglõeS tr-abaItus'tas Par outra lado e sensata delxarao
leglslador ordlnár1o a flxação das competênclas da nossa
ma10r corte trabalhista

Pe 1a aprovação

EMENDA 2.TO 12.34-9
AUTOR JONAS PINHEIRO - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art1go 2.0, mC1SO IX
Suprlma-se, do artlgo 20, o lnC1s0 IX "os

recursos m1neralS. lncluslve os do subsolo,"

EMENDA 2TO1233-1
AUTOR ARNALDO PRIETO - PFL
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
(za FASE DO PLEN4RIO)
Paragrafo 20 , do art 117
Suor- irna-ee Q texto.
" 1 trm tados os recursos das dec i sões dos

t r rbuna ra reglonals, nos dlSS1d10S 'md t v rdua r s ,
aos casos de ofensas a 'l r t er-e l d r spoe t t tvo desta
Ccnst1tuição ou de le1 federal"

Em consequénc ia , a d i spos t t i vo f i ca com a
segu 1nte redação

Paràgrafo 20 , do art. 117
"A 1e1 d,spará sobre a competênc,a do

Tr tbuna l Super ror da Trabalhou

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer of'er-ec ido à emenda

no 2.T00068-5

Dl SPOS IT I VO EMENDADO art. i 80, caput
Supnma-se, do caput do art 180,

e'Coressão II e regu 1ador"

PARECER.
Os recursos mlneralS, lncluslve os do subsolo, alem de

escassos, são exaur1V81S e não-renovàvels, motlvo por que
devem flcar sob o dormnl0 da Unlão, a quem está afeta a
politlca de desenvolvlmento econômlCO e soelal global para a
País

Pe1areJe lÇão

EMENDA 2.TO 1240-3
AUTOR ASSI S CANUTO
SIJPRESSlliA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

a



DISPOSI TI VO EMENDADO Art 206, § 40
Supnma-se" do ar-t 206, o § 40 . "Os ganhos

hab-rtua i s do empregado, a qualquer titulo, serão
-mcor-por-adaa ao salário para efelto de
contrTbuição prevldencTár18 e consequente
repercussão em benef tc ío "

122
PARECER

Se cons icer-armcs que Q ob.jet rvo pr-trnor'd ra I d~ processo
de desenvolv trnerrto é a melbor-ra do rn ve I de v rda da popula
ção, um papel fundamental cabe ao Estado no es'tabeIec imerrto
de uma estrutura econórmca que assegure a r-aa l i zação cres
cente das necess tdades SOC1alS

O p l ane.jamerrto lmperatlvo para o setor oúb l rco e md ica-

t1VO para o ::setor pr rvado const i tu i , portanto, uma das ex-r
gênc1as do processo de desenvo lvrmerrto nas econcmtas cao t ta
) i s'tas dos pa 1SBS do teres, 1"0 mundo

Pela reJeição

EMENDA. 2T01246-2
AUTOR. JOS~ CAMARGO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEI CÃO

Pe1a reJe i cão da Emenda 2TO j 24 /- /

PARECER
ATêm da preocupaçao com as dlstorções setorlals, compete

ao Estado, atraves da po l t t rca de p l ane.jamerrto , superar Os
deseour t tbr tos reg,onals, dai a necess idade de ccmpat ib i l r
zar , nos planos nac iona rs , os planos reglonals de desenvo1vl
menta

Por estes mot rvos , somos pe la manutenção do dlSPOS,t,VO
Pela reJelção

EMENDA: 2T01242-0
AUTOR EZIO FERREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO art i80, § 10
Supr tma-ise , do ar-t , 180, o § 10 "A lei

estabelecera as dir-etr-izes e bases do p lane.ramerrto
do desenvo tv imerrto nac tona l ecu i l tbr-ado , o qual
mcoocr-ar-a e comoat tb t l r zar-a os planos nacronaf s e
regionals de desenvolv imerrto "

DISPOSITIVO EMENDADO Art 180, § 40
Supr tma-ae , do § 40 do Art, 180' "As

cooper'at tvas têm cr-ror-roace na auror-tzação ou
concessão para nescu i sa e 1avra dos recursos e
Jazldas de mener-a is garlmpavelS I nas áreas onde
esteJam atuando, e naquelas f ixadas de acordo cem
o Art 21, XXV"

PARECER
A Emenda propõe a supressão do § 40 , do ar t 180 do

Pro,Jeto de Cons-t t-tu tcão (8), v i aando a transferlr o assunto
para a leg1slação or-d-mar-ra

ccns rderanco os drr-evtos que o dvsoos t't tvo assegura, a
flgu,..a-se-nos per-t rnerrte sua manutençao no texto constitucio
nal, na forma das emendas acoIh i daa no sentido de aper-f'e tçoà

-lo

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01247-1
AUTOR JOSÉ CAMARGO
SUPRESSIVA

PARECER
A .,Jurlsprudência dos nossos Tribunais 'rr-eba thr.sras , pàr

t tcu Iarmerrte a do Tribunal Superior do Trabalho, reoonhece
que as gratlflcações pagas com hab i tuat rdaõe lntegram o sa
Iàr-io para efeita de benefí.clos prevldellClários E pr-oceden
te, portanto, o texto do § 40 do art 206 do ProJeto de
ConstitulCão, que estabelece Que "os ganhos habr-tua-í s do em
pregado, a qualquer título, serão mcor-codar-cs ao salário
para efe 1to de contr 1bu1ção prev 1dane 1ar 1a e consaquente re
percussão em benef i c i os 11

Pe1a r-eoe1ção da emenda

DISPOSITIVO EMENDADO Art 208, inciso V.
Suprima-se, do Art 208, o inciso V' "a

garantia de um sa lar io mirnmo de benef rc io mensal
à pessoa portadora de def i c têncra e ao rdoso que
comprovem nao possutr-meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la pr-ovrcía por sua famll ia,
conforme cn souser- a lei".

PARECER
De acordo com o Que prece i tua o ar-t ... 200 do ProJeto de

Cons t i tu rção , a segurldade soclal ser-á financiada por- toda a
socredade , de forma drr-eta e lnd1reta, inclusive com recursos
or-overrrenras dos orçamentos da União, dos Terr-ltórlOS, dos
Estedos, do Dlstnto Federa) e dos Mumc;p1Os, além das con
'tr-tbu'tçõas socraf e Desta forma, a ass ierano ia f,nancelra ao
deficiente físico e ao idoso nada tem a ver com a slstemátlca
do seguro social para os contr rbutntes da prsvldência social,
cu.ia aposentadoria e pensões têm direta conexão e r-el ação com
o que recolheram aos cofres da pr-ev tdênc ra e o "tempo de dura
ção desses r-eco ttnmentos A ass i s'tênc te é um ónus para o Te
souro e para a soc i eoaoe e decorre da necessidade de se ampa
rar nossos i rrnãos portadores de def rc rêncta e os idcsos ,
quando comprovarem não POSSUlr meios de prover a pr-ópr ia ma
nutenção

Pela Justeza do dlSPOSltlVO em Questão. somos pelo não
aco'lrnrnento da emenda

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01241-1
AUTOR ASSIS CANUTO
SUPRESSIVA

Pe 1a aprovação da emenda

DISPOSITIVO EMENDADO Art 2D7, tric'reo rv.
Supr tma-ae , dp ar-t 207, o tnc i so IV

"aposerrtador-ta proporc tona l , após tr-mta anos de
trabalho, ao homem, s, aoos vinte e cinco anos à
mulher 11

DISPOSITIVO EMENDADO Art 120, § 20
Supntna-se, do § 20. do art. 120 .... "podendo

a .juat 1ça do t raba 1ho estabe 1ecer nor-mas e
condlções, respeltadas as disPoSlções
convencionais e legais mlnlmas de proteção ao
trabalho"

EMENDA 2TOi 250-1
AUTDR DlONlslD HAGE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art 38, inCISO XVIl
Supnma-se, do lnC1SO XVll do Art 38 "e

fundações mant, das pe 1o Poder Pub11co, ..

- PFL
PARECER PELA APROVACÃO

- PFL
PARECER PELA APROV ACÃO

PARECER
O 'ntuito da proPoslção em exame é o da supressão da

parte flnal do texto do § 20. do art 120 do proJeto orlUndo
do 10. turno Realmente, como estã redlgldo o disPOSlt,VO po
derá enseJar ou motlVar a atlv,dade leg,ferante pela Justlça
do Trabalho em detrlmento da atr,bulção privatlVa do Congres
so Naclonal para dispor sobre todas as matérlas de competên
c,a da Unlão_ A supressão proposta apr-lrrtera O dlSPOSlt,VO

Pe 1a aprovação

PARECER
A emenda dase.ra suprimir o ,tem IV, do art 207, do Pro

jeto Trata-s8 de dt spos í t rvo Que assegura aos trabalhadores
enr-e í tc à aooserrtador-ra pr-opor-c rona l , vsro ê, após tr rrrta a
nos de trabalho, ao homem, e, após v inte e c tnco , à mulher

A aooserrtadcr ra cr-opor-c tona'l só serve aos altos
salárlOS Ela faz com que - multo cedo - os ma-or-es
corrtr-rburruee de i xern de corrtr ibu tr- e passem a sacar da
Previdêncla. Enquanto isso, 0$ pequenos assalariados devem
trabalhar e contrlbulr a vida toda, sem poder fazer tal
opção

EMENDA 2TO1249-7
AUTOR' JOSÉ CAMARGO
SUPRESSlVA

EMENDA, 2TO1248-9
AUTOR JOSÉ CAMARGO
SUPRESSlVA

PARECER
Pela reJelção da emenda, em razão do parecer favorável a

emendas oferecldas a esse mesmo drapos í t ivo , asouars pro-
põem a supressão da expressão "de cap i t a l nacional"

EMENDA 2TO1243-8
AUTOR EZlO FERRE I RA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DlSPOSITlVO EMENDADO Artlgo 177, § 20
Supr tma-ee , do Art 177, o § 20 "Na

aqu,s,ção de bens e serv rcos, o Poder Púb) jco dará
tratamento preferencla1 a empresa br-as t le ir-a de
cap i t a l nacional"

EMENDA 2TO1244-6
AUTOR EZID FERREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJElÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art,go 177, § 10 ,
lnC1SO 11, alínea b

sucr ima-so , do mcieo 11 do § 10 do Art. a
alínea b "per-cerrtua r s de par-t tc tpação , no cap rta t ,
de pessoas f rs icas domlcl1 iadas e residentes no
Pais ou errt roaoss de drr-e t to pub l tco rrrterno"

PARECER
Optamos por manter a redação do pr-une rr-c turno de vo

tação, tendo em v i s-ta Que a mater ia sob exame f 01 suomet roa
à exauet rve cn scuesão errtr-e as I toer-anças da ANC, que, para
sua aprovação, estabeleceram pr-ev ro-ecor-dc

Pe1areJe 1 ção da emenda

EMENDA 2TO1245-4
AUTOR EUNICE MICHILES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSlTIVO EMENDADO Art 177, § 10,
lnC1SO I I, a1 ;nea a

Suprlma-se. do lnC1SO 11 do § 10 do art
177. a &1 íne8 a "a eX1Qénc18 de Que a controle
referlda no lnC1SO I I do caput se estenda as
atlvldades tecnologlcaS da empresa, aSSlm
entendlcjo o exerC1ClO, de fato e de dlrelto, do
poder dec 1 sór 1o para desenvo1ver ou absorver
tecnoloQla, "

PARECER,
Optamos por mantér a redação do prlme,ro tumo de vo

tação, tendo em vlsta que a materla sob exame f 01 submetlda
ã exaustlva dlscussão 8r,tre as llderanças da ANC, que, para
sua aprovação, estabeJeceram preVlO acordo

Pe1areJe1ção da emenda



DI SPDSITOVO EMENDADO. Art 117. 20.
suor-rma-se , do §20 Art 117 "1 rmrtados

os recursos das dec isões dos t r rbuna i s reg1ona1s,
nos dlssidios mdrvrdua ts , aos casos de ofensas
a t rter-a t df spos t tovo desta Conet t tu rção ou de 'le t
federal ."

PARECER
A emenda pr-e-tende suor umr , do tnc i so XVII do ar-t 38.

a expressão "a fundações marrt rdas pelo rodar Púb l rco" Com
isso, a pr-o ib ição de acumular cargos púb l ices não at tnair ta
as refar, das fundações

Julgamos que é preferível manter o texto tal como a
provado no to. turno de votação, mantendo a pr-o ib tcão de
acumular extans iva às fundações a, tambem, o esp rr rto de
maror auster-rdade que perme ia todo o proJeto const t tuc tona l
na organlzaçâo dos serviços púb l rcos

Pela reJelção

EMENDA 2TO1256-0
AUTOR LEVY DIAS
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO
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EMENDA 2T01251-9
AUTOR ANNI 8AL BARCELLOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

D1SPOSITlVO EMENDADD Art,go 70 • tric i so V
Suprima-se, do Art 70, tnc rso V "P1SO

sa'lar ta l propore lona 1 à extensão e à complexidade
do traba1ho ."

PARECER
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecldo á emenda n

2T00352/8

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da parte flnal de

§ 20 do Art. 117 do Projeto de Cons't t tu f ção B. ass im red1gl
da "Lim'rtados os recursos das decisões dos Tr-rbuna-ra ReglO
na i s , nos dlSS1dl0S individuais, aos casos de ofensa a 11-
teral d r spos t t tvo cons't r tuc'iona l ou de le1 federal"

De fato o dt spos t t tvo , como red,g,do, er-ra restr-icac re
cursal já que imcede o recurso de revrsta por d t var-çênc i a
Jur1sprudenclal Ha que ser rnarrt tda a nn seão um rornuaacor-a
do Tr-tbuna l Super tor' do Trabalho nas dec i sões das drver-ses
regiões trabalh'stas Por outro lado não de i xa de ser sen
sato de ixar- ao 'legn sladcr- or-cnnar-io a f rxação das compe'tên
c ias da nossa rnaior- corte t r-aba lrn s'te

Pe 1a aprovação

EMENDA. 2T01252-7
AUTOR ANNIBAL BARCELLOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITlVO EMENDADO Art,go 70. -mc i so

EMENDA 2TD1257-B
AUTOR LEVY DIAS
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEI ÇÃD

XVII.
Supr tma-ee , no me XVII do Art,go 70 •• a

expressão 11 em I pe 1os menos. um terço a ma, S do
que o salário normal"

PARECER
Pe1a reJe 'Cão. com base no parecer à êmenda 440-1

DISPOSITIVO EMENDADO' Art,go 117. § 30
Suor-una-se do § 30 do Art 117 "as

'l r s'taa tripl ices para o provimento de cargos
destinados aos jUlzes da rnag,stratura 1:rabalh,sta
de car-r-e ir-a deverão ser elaboradas pelos M,nlstros
togados e v rtat ic ios"

suor-una-se. no me LXXI I, Art 50, a
seg\.nn1:e expr-eeãc- "das d,re,tos Ol

EMENDA 2TO1253-5
AUTOR ANI,IBAL BARCELLOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
En1:re as mavs s1gn1f1cat1vas 1novações que

car-acter tzam o texto cons't t tuc rona l ora em elaboração,
ganha expressão o 1nst i tuto do mandado de 1n.umção ,
regulado no 1nC1S0 LXXI I do art 50 . . cUJO conteudo e
redação emerrnu de estudos, ponderações e d i scuasões
demoradas amp1as, abrangentes e profundas

LXXII
DISPOSl,TlVO EMENDADO Artigo 50 ,nC1S0

PARECER.
A determinação constante do § 30 , "j n f tne", do art 117

consubstanc 1a uma opção po 11t 1ca da ANC. à cons i der-ação de
Que a elaboração de l i s tas tr tp l ices para o pr-ov imerrto de
cargos des't rnacos aos JUlzes da maç i s'tr-atur-a tr-abajtnsta de
carr-e tr-a deve part ir- de M1nlstros togados que ostentem a ga
rantia da v r t a l i c t edade , presumldamsnte com total rrtdependêrr
ela O fato de o pr-oced imerrto em v tpor- , do qual par-t tc rpem
19ualmente os Mlnlstros c l aas i t as , nada ter revelado de desa
conse 1have 1 não 1nva 11da a formu 1a agora consagrada, devendo
tr-acuz rr- um eper-f'e içoamerrto do processo de escolha ao cr1VO
da ANC

Pela reJelçâo

sou pe 1areJe' cão da presente emenda

Cr-eio que
ou Que alterem
restrlngH' seu
da maior-ra

Por lSSO,

acolher
o texto

alcance,

emendas e l immando o mst t ttrto
aprovado em pr 1mei r-o turno, para

não se amo1da ao pensamento

EMENDA 2TO1254-3
AUTOR ANNIBAL BARCELLOS - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art,go 50. 'mo-rao
XXIX

suor-una-se. do Art 50 me XXIX a
expressão:" e às r-escect ivas representações
s mdrcaf s e associat rvas OI

PARECER.
Pela r-eaeicão , nos termos do parecer à emenda n 2TOOa02-

3.

EMENDA 2TO1258-6
AUTOR JACY SCANAGATTA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art 203. caput
Supruna-se, do caput do Art 203, a palavra

"úrrrco" .

PARECER
Optamos por manter a redação do pr-trne tr-o turno de vo

tação, entendendo Que o s t s'tema acrmrrt s'tr-at rvo proposto no

~~~~St~~~Os~~bef~~:~~aP~~~a~~,~~esp~r~~~~~e~Ú~1l~~~ne,J~:
menta e por assegurar a pronta ação, a oar-t rr- da comn-n dade
7Je 1a r-e.rei Cão da emenda

VII
DISPOSITIVO EMENDADO' Art,go 159. mClSO

Supr tma-ae , do Art 159. o mc íso VII
"grandes fortunas, nos termos de lel
comp1ementar"

PARECER
A inst rtuicac e a cobrança do imposto sobre grandes

fortunas, pr-ev i ato no Art 159, inc i so VII, do Pr-o.jeto , es
tão suae i tas a vár i as 1um tacões , corrt tdas , prlnclpalmente,
no Titulo VI. Capitulo I, Seção I I. do ProJeto. destacat"\do-se
a pr-o ib icão de ut i 1 tzar- tr-ibuto com ef'e r to de conf i sco , esta-
be l eot da no Art. 156, lnC1SO IV

Tambern não ha que se falar em b t tr rbutacão , P01S esta
só se da no ámbt to do mesmo tributo. A superpos tção de drfe
rentes imoostos onerando o mesmo oatr-uromo ou rendlmento e
fenômeno urn ver-sa l e mev t tave l em Qualquer s rs'teme tr-ibu
'ter-to Uma mer-cador-te tmoor-tada , por exemplo, no s i stema v i 
gente, pode sofrer a t r-rbutacão do lmposto de lmportação. do
lmposto sobre produtos lndustrlallzados e do 1mposto sobre
operações re 1at 1 vas a c 1 rcu 1ação de mercador 1as mas, mesmo
asslm, não ocorre a bltrlbutação

Não ha, portanto, oblces técnlcos nem econômlCOS que
Just1flQuem a el1mlnação do referldo ,mposto do slstema 1.r1
butár, o proposto no Pro,Jeto

Pela reJeição

PARECER
Optamos por manter a redação do primelro turno de vo-

tação, entendendo Que o slstema adm,nlstratlvo proposto no
dlSpoSltlVO sob exame para as ações e serVlços públlCOS de
saude tera sua eflcac1a garantlda, por favorecer o planeJa
mento e por assegurar a pronta ação, a partlr da comunldade
Pe1areJe 1ção da emenda.

EMENDA 2TO1260-8
AUTOR JACY SCANAGATTA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPDSITIVO EMENDADO Art,go 203. tnc tso I
Supr tma-ese , do lnC1SO I do Art 203 "com

d 1ração ún1ca em cada esfera do governo,"

PARECER
Optamos por manter a redação do or-rme ir-o turno de vo-

tação, entendendo que o s i s'tema admrru s'tr-at tvo proposto no
di spcs i t ivo sob exame para as ações e serv rcos oub l icos de
sauoe terá sua et rcecve garant,da, por favorecer o planeJa
mento e por assegurar a pronta ação, a par-t u- da commrdade
Pe1a r-e.re1ção da emenda

EMENDA 2TD1259-4
AUTOR JACY SCANAGATTA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

OI SPOS I TI VO EMENDADO Art 203, caput
Suomma-ae , do caput do art 203'

,",ntegram uma rede regl0nal,zada e
hlerarqulzada e"

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TD1255-1
AUTOR LEVY OI AS
SUPRESSIVA



124 põem a supressão da expr-easão "de caprta l nacrona l "

EMENDA 2TO1262-4
AUTOR MANOEL CASTRO
SUPRESSIVA

Supr rrna-rse , do parágrafo ÚnlCO do Art. 203,
a pa lavra. "urnco""

EMENDA 2TO1261-6
AUTOR. JACY SCANAGATIA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Optamos por manter a redação do pr trne tr-o turno de vo-

tação, entendendo que o s i s'terna aomrn str-at ivo proposto no
dlSPOSlt1VO sob' exame para as ações e serv tcos púb l rcos de
saúde tara sua er rcàc-ra garantida, por favorecer o p lane.ra
mento e por assegurar a pronta ação, a oar-t u- da comunldade
Pe 1a reja, cão da emenda

Suprima-se. do § 40 do Art 204, a seçumte
expressão • • • "vedado todo t ,po de
comerei a 1 i zação "

EMENDA 2TO1268-3
AUTOR ANTONIO FERREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pela r-eoe icao. com base no parecer á Emenda 1140-7

EMENDA 2TO1269-1
AUTOR VINICIUS CANSANÇÃO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rma-ae , do caracrafo úrnco do Art,go
122, a palavra "uma""

EMENDA 2T01267-5
AUTOR FURTADO LEITE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

"Art 70 XXXIV _ ,gualdade de drr-e t tos
entre o trabalhador com vinculo empregatício e o
t r-aba 1hador avu 1so ""

PARECER'

tão_s~~~~~ec~nc~~:~6~:1~~Ç~O d6~O~e~d8~~~~~~S, ra~~~nde~~~
que, nos termos do parecer ofereCldo a Emenda No.2t01737-5,
r-et ir-amos do texto a expressão "e seus derivados" Quanto
aos damai s i tens f i ca mant 1da a pro 1b 1ção de comere 1a 11zação ,
pelos ef'e r toa danosos Que representa à saude púb l rca Pela
re.re rcãc

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

o Art 109, o tnc i so VII "o
de Ordem dos Advogados do

Supr ima-ae
Conse 1ho Federa1
Br-as t l , ""

PARECER
NãO procedem e não consenvem os argumentos suscrtados

em desfavor da tntc iat iva deferida à Ordem dos Advogados
para promover ação de mccst t-tucronat rdace , conforme f rcou
est rtutdo no art 109, rncf so VlI

Embora se qual t f rque como cr-camzacêo pr-of res rona'l ,

como tantas outras, mais e melhor Que as dama t.s tem a OAB
compronllsso lmpostergável e rndec l rnave l com o pr imado do Dl
re rto e a preservação da ordem JurldlCa, sendo certo Que o
controle de const rtucronat tdaoe representa uma das formas
mais ef rcazes de exercer dr ta tutela

Pela reJelção

EMENDA 2TO1263-2
AUTOR MANOEL CASTRO - PFL
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCI AL

Suprima-se, do Art 161, o rnc rso I I
"ad tc tcna t de até c-r-co por cento do que for pago
à Urrião por pessoas f i s i cas ou .jur tch cas
domrci l radas nos respectlvos -ter-r-i tõr-nos , a titulo
do tmpos'to pr-evt sto no Art 159. 111, tnc iderrte
sobre lucros, ganhos e r-end rmentos de capital""

PARECER
A proposição que nos f 01 presente pretende a supressão

da pa 1avra "uma" do parágrafo úrnco do art 122
A supressão proposta abre a pcss tb i 1rdade da recondução

r t rmr-tada , contr-er-rando a vontade do leglSlador const rtuc io-

nal Que adotou a r-o't a't tv j dade dos Juizes, após ampla dlSCUS
são da matérla

Pela reJelçao.

PARECER
Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer

emenda no. 2t00048-1
á

EMENDA 2TO1270-5
AUTOR VI NI CIUS CANSANÇÃO - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃo

Suor-ima-se , no lnC'SO 11I do Art,go 80 , a
expressão . 0I0 U lndlVldua1S""

EMENDA 2TO1264-1
AUTOR. FURTADO LEITE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

"Art 188 Aque1e que POSSU1r como sua área
urbana de até duzentos e c incuerrta metros
Quadrados, por c inco anos, lnlnterruptamente e sem
oposição, ut r l rzanco-a para sua mator ra ou de sua
f'amt l ra , adqUlrlr-lhe-á o domtrno , desde que não-
seoa pr-oor-tetàr io de outro 'rmóve 1 urbano ou
rural ""

PARECER
Pe1areJe1ção , com base no parecer á Emenda 720-5

EMENOA 2TO1271-3
AUTOR VI NI CIUS CANSANÇÃO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DI SPOSI TI VO EMENDADO. Art 23, lnCi ao
VIII.

SUPrTm,r, do mcrso VIII do Art. 23, a
palavra . ~ "or-carrizar-"

XXI

PARECER
A rnc tusão no texto const rtuctonal de dispOS1t1VO Que

regula o usucap ião em áreas urbanas f 01 , rneçave tmerrte , uma
conquista dos mov imerrtos SOC1alS, apos longa neccc tacão com
as proprietárlos urbanos

Em face dlSS0, somos pela manutenção total do d1SPOS1tl-
vo

Pela r-e.ie icão

EMENDA. 2TO1265-9
AUTOR FURTADO LE!TE - PFL
SUPRESS1VA PARECER PELA REJEIÇÃO

""Art 197 § 3D As taxas de Juros r-ea i e ,
nelas rnc Iu tdas conn saõee e QU81SQuer outras
remunerações dlreta ou lndlretamente referidas à
concessão de cr-éd i to , não poderão ser super ior-es a
doze por cento ao ano, sendo a cobrança ac tma
deste t nm te cons ider-aoa cr-ime de usura, purrido ,
em todas as suas modal tdades , nos termos da te 1

PARECER
A crescente elevação das taxas de Juros rea15 prat 1cedes

pelo s1stema flnance1ro tem preJudlcado sens ive tmerrte o setor
proout rvo da economia

Não ê cer-t merrte , portanto, de ixar- de mencionar- no texto
const ttucronat a necess idade de cr-iar mecamsmos rnat rtuoro-

na i s que permitam superar esta grave dlstorção
Pela reje,ção

EMENDA 2T01266-7
AUTOR FURTADO LEITE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pela reJe,ção, nos termos da Emenda 2T00219-0

EMENDA 2TO1272-1
AUTOR VINICIUS CANSANÇÃO - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃo

DISPOSITIVO EMENDADO Art,go 20, § 10
Suprima-se, do § 10 do Art 20, a segulnte

expressão . "de recursos h'drlCos para f rns de
geração de ener-cre elétrlca"

PARECER
Pela reJelcão, nos termos da emenda número 2.T-00688-8

EMENDA 2TO1273-0
AUTOR UBIRATAN SPINELLl - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 70, ,n,?,so

Suprlma-se, no lnC1SO XXI do Art 70.
"crcoorc rcna t ao tempo de ser-v-co. sendo, no

mrrnmo"

PARECER
O ProJeto de Cons't r tu i ção mst i tut o aV1SO or-év io propor-

c tona t ao tempo de ser-v tço , esclarecendo Que este será de, no
mtrnrno , 30 d i as

A Emenda irrterrta ev'rtar a imo'larrtação dessa nova modat r-
dade de aV1SO pr-évio Que I a nosso ver, desponta como rmcor-:
tante coneui sta. para a comumdade trabalhadora

Pela reJelcão

"Art
serviços , o
pr-ef'er-enc i a l
nac ronar ""

177 § 20 Na acu i s tção de bens e
Poder Pub l rco dará tratamento
a empresa br-as i te ir-a de cao i ta l

EMENDA 2T01274-8
AUTOR U81RATAN SPINELLI - PDS
SUPRESS1VA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pe 1a reJ8 1ção da emenda, em razão do parecer favorave 1 a

emendas of'er-ec roas a esse mesmo dt soosrt rvo , asouars pro-
XXIII

DISPOSlTIVO EMENDADO artigo 70, lnC1SO

Supr1mlr-se, no lnC1SO XXII I do Art 70, a



pa 1avra "penosasII U •

~ARECER

O Pro,Jeto de Cons't rtutção prevê adrc iona l de remuneração
para os exercentes de at iv tdades penosas, tnsa lubr-es Ou per i 

coses O autor da emenda propãe a supressão da palavra "peno
sas", por entender que a sua permanénc ia no texto promoverá
d,flculdade para a def trrição das at rv rdaoes em Questão

A nosso ver, a manutenção dessa palavra é mdt spensave l ,
porque I sem e 1a, de, xar í amos de contemp1ar as at 1v 1dades des
gastantes, que, aSS1m como as rnsa lubr-es e per 1gosas , devem
ense.rar- o pagamento'do adrc tona l correspondente,

Pela reJelcão

EMENDA. 2T01275-6.
AUTOR UBIRATAN SPINELLI - - PDS
SUPRESSIVA PÁRECER PELA APROVAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art 18 (do Ato das
ürsocs tcões Conat t tuc tonaf s Ger-at s e Tr'ans rtór ias

1a ed i ção do Projeto de Const i tu tção aprovado
em 10 turno de vo'tacão)

Suprima-se, do art. 1B do Ato das
Df spos i çõas Conaj r tuc rona i s Gera1s e Tr-ans rtór-ias

(la ed i ção do texto do Prcaeto de Cons t t tu i ção
aprovado em 10 turno de votação) a
palavra' . "Ieca'lmerrte"

PARECER
Esta acumLllacão de cargos de méd,co vem sendo comprova

da pela Adm,mstracão. daí só ter serrt ido o d í spos t t tvo a
que se refere a emenda - art 20, paragrafo úrn co do Ato das
01Spos1cões Conat r tuc tona t s Tr-ans t tor t as - se excluída a pa
lavra "legalmente" (as s t tuacões pac i f i cas estão atendidas
pelo art 38 do Pr-o.je-to de Ccnstu icêc)

Pe 1a aprovação

PARECER
A ru stor te da tr-rbutacãc , no País, aSS1m como relatos

das exper-rênc ras de outros contextos conouz tr-am, hã mai s de
duas décadas, a conclusão unárnme de que os tmocs tos cu
mr lat tvos , como o ext rrrto Imposto sobre Vendas e Cons i qna
ções , têm reflexos altamente negativos sobre a econorm a ,
destacando-se o seu carater 1nflac1onár1o, sobretudo nas re
g1õeS consumvdor-as , alem de contr1bulrem para o aumento das
des1gua 1dades reg lona15

A supressão proposta tornaria poss rve1 o ressurglmento
de novo unposto cumr lat ivo , apesar do repúd1o, no Pa1s e
alhures, de tr rbutoe dessa natureza

Pela reJe1çâo

EMENDA 2TO12BO-2
AUTOR RUBEM BRANQUI NHO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-ese o ar-t 190 170 e seus parágrafos

PARECER
O fato de ,Já estar consagrada no Art 22, lnC1SOS VI e

VII, do ProJeto, a competênc1a da Ur\1ão oar-a legislar sobre
moeda e po l í t roa cr-edr t rc ra não mva l rda o tratamento dado à
rnater ia no caprtu io especif1co das f manças púb l rcas

Pela reoe icac.

EMENDA 2T01281-1
AUTOR, SÉRGIO WERNECK - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 20 , § 10 Supr 1m1r a expressão "bem
como a órgãos da admu-n s-tr-ação d ir-eta da União"

PARECER
Pe 1a r-e.ie 1cão, nos termos da emenda número 2T00688-B
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Suor rma-ae , no lnC1S0 XV!!I do Artlg0 70
"com a duração de cento e v irrte d t as"

PARECER
Pe 1a r-e.ie 1ÇãD nos termos do parecer a emenda

2T00553-9

DISPOSITIVO EMENDADO

EMENDA 2TO1276-4
AUTOR. JOÃO ALVES
SUPRESSIVA

XVI!!

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

Art1go 70, lnC1S0

no

EMENDA 2T01282-9
AUTOR ALVARO PACHECO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO •

Supr 1ma-se , no Art 70, XV!, a expressão
"no mí rrimo em c inquerrta por cento"

PARECER
Pe 1a re.ie 1 cão, corn base no parecer a Emenda 796-5

EMENDA '2T01283-7
AUTDR GERALDO FLEMING - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 159 _ § 50
Supr umr o parágrafo 50

EMENDA 2T01277-2
AUTOR ERI CO PEGORARO - PFL
POR CONTRADiÇÃO PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 50, VI Sucr umr- a expressão "do poder
ragu1amerrtar- 11 ~

PARECER
~ proposta, com a Emenda, a supressão, no 1tem VI do

art 50, da expressão "do poder regulamentar". "
O d rsoos t t ivo sob proposta de -suor-easão oar-c ia l prevê

que se insere na comoe ténc ra do Congresso Nac rona I "sustar os
atos normativos do Poder Execu't i vo Que excr-o rtern do poder re
gulamentar ou dos 1trm tes de delegação leg1s1at1va" r

Entende o nobre Autor da Emenda que o d1SPOS1t1VO, se
mant rdo como está , representar 1a conf l rto de comcet énc ia de
fer1da ao Poder õud'ic tár-vo , a quem cabe "aor-eciar- a const r
tuc rona t i cace e alegal idade dos atos do Poder Públ ico"

A nosso entender o fato de caber ao Poder Judlclar1D a
orec tar a conat rtuc tona l rdade e a legal1dade dos atos do Po
der Púb 11co não 1mpede que o Congresso Nac lona 1, quando se
trate de 1e1 por ele aprovada ou de de leçação por ele conca
dtda , suste a ex,g,bl l tdade das normas regulamentares e da
lei delegada quando entenda haver o Poder Execut1vo exor-bvta
do no exercício da competência regulamentar ou delegada

Pelas precedentes razões somos pela r-e.je t çêo da Emenda

EMENDA: 2TO127B-1
AUTOR RUBEM BRANQUI NHO - PMDB
SUPRESSIVA ! PARECER PELA APROVAÇÃO

D1spOSltlVO Emendaoo Artlgo 46. "caput" ,
das Disoos tcões Tr-ane rtór-ias

Supr trnr r a expressão" de natureza
se'tor ta l ora em V1gor "

PARECER
ObJet iva a emenda scor-umr- do art 46. caput , do Ato das

ütsccs tcões Cons't i tuc ronat s Tr-ans rtor ras a ex.pressão I, de
natureza setorial ora em v1gor '". por entender o Autor Que
a criação de vncenr ivos f t sca i s , sem controle, é causa da
queda da r-ece rta t r tbut àr-ta

Entendemos, como o proponente, que deverão ser reava11a
dos todos os mcent ivos f t sca i s , não so os de natureza seto
rial, como proposto, mas tambem os reg1ona1s são pass tve i s de
tnef tc rênc ra

A vt s'ta do exposto, maru f'eet amo-nos pela aprovação

EMENDA' 2TO1279-9
AUTOR RUBEM BRANQUI NHO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 160, 10C150 I. Supr umr- a expressão
"que seJam não cumu1at 1VOS "

PARECER
O § 50 do art 159 do Pro.retc tem o ob.jet lVO de im-

plantar uma s i s'temat rca ef rcaz de controle de preços Ade
mais, e da ma-te alta unccr-tancra , para a ccnsc rent r zacão do
consumrcíor , o conhec imento do oous representado pelos tr ibu
tos-que 1ncldem sobre as mer-caoor ias que consome e da 'man ipu
ção de preços que ocorre na sua comer-cra l rzação

As drf icutdades 1n1C1a1S na imotantacão do s i s'tema ,
portanto. hão de ser suplantadas pelas vantagens, Que trará
ao censum1dor
Pela r-e.re tcão ,

EMENDA 2TO1284-5
AUTOR JDSE LUIZ MAIA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rma-ae , no 1nC150 V do art. 50. a
expressão "além da rndern zação por dano mater- ra l ,
mor-a1 ou a 1macem"

PARECER,
A prooos icão ob.jet tva a supressão da expressão "além da

mdem zação por dano marer ra l . moral ou à rmacem", rriscr-r ta
no 1nC1S0 V do art 50. por entender suf tc terrte sua menção
no 1nC150 XI do mesmo ar-t ico.

Parece-me tndt soensave l sua maoutencão , para Que não ve
nha a prosperar o errtendrmerrto de Que o exer-c rc to do d rrerto
de resposta lmpl1ca a cessação do dever de 'indénlzar

Pe 1areJe1cão da emenda

EMENDA 2TO12B5-3
AUTOR FAUSTO FERNANDES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 169
"IV em1ssão e resgate de títulos da dív1da

púb l tca "
Supr-trm r- o 1nC1SO

PARECER
A ermesão e o resgate de t i tu los da ch v tda púb l rca

conat i tue rnatér ra da mai s alta r-el evanc ta na gestão das f i>

nanças oub l icas , o que Just1flca a sua referênc18 destacada
no 1nC150 IV, rndeoenderrtemerrte dos aspectos gener1cos corrt t-'
dos no lnC1S0 I I, do art 169 do ProJeto

Pela reJe1ção

EMENDA ' 2TD1286-1
AUTOR FAUSTO FERNANDES _ - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Art 169
Supr1m1r os 1nC1SOS lI, 111. IV e VI



126 PARECER
Os mcrsos que a Emenda pretende suprimir tratam de ma

téria da mais elevada importância para a gestão das finanças
púo l rcas , o que Just,f1ca a edição de normas, hmltes e or m
cíp,os básicos, a nível de 1el complementar

Pela reJelção

dores rura1S não r$presenta ameaça de preJuízo a essa ca
tegoria. JustlflCa-se tal rnedrda face ás pecu l rar-roades pró
prias do trabalho no mero rural

Pela reJe1cão

EMENDA. 2TOi 287-0
AUTOR FAUSTO FERNANDES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01291-8
AUTOR' BENEDIl'A DA SILVA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma o mcisc 11 do § 40. do art 12

Supr-rmtr- o § 70 do ar-t ico 234 do Título

DispositlVO Emendado Art,go 185
Suprimlr a expressão" e as empresas de

pequeno porte" e". credrt tc ias "

PARECER
O autor da emenda intenta suor-rrmr- expressões do art

i85 do Pro.ietc de forma a assegurar tratamento dlferenciado
apenas as rmcroerror-esas , exc lurndo deste as empresas de
pequeno porte.

Retira também os est tmrtos cr-eo rt rc tos às empresas, dei
xando esta definição para a le1 ordlnárla

No caso bras i Ie ír-o , o auxi 110 às nncrc e pequenas em-
presas, de forma a garantu"-lhes eficiente papel na econo
mia, Justiflca-se, entre outros, pelos seçu trrtes aspectos a
elas rr-er-errtes atendimento das neceesrdedes de consumo de
grande parte da população, em especial a de baixa renda, fi
xação de renda em áreas menos desenvo1v 1das, o que cont r i bu 1
dec i arvemerrte para melhor dtstr ibutcac de r tcuezas e atenua
ção de desequi 1tbr-ros reg10na15, elevada densrdade de mão-
de-obra e, em consequéncia , ba i xa intensidade de cao rtat

Pe10 exposto, somos pela reJ81ção da presente emenda

EMENDA 2TO1288-8
AUTOR OTIOMAR PINTO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

VIII.

PARECER
Pretende a i lustre Autor suor umr- o § 70 do ar-t 234

da Pr-o.je-to , por entender que esse di spos i t tvo cn scr-imtna os
garlmpelros em favor das grandes grupos econõmcos

Entendemos que carece de fundamento a preocupação pro-
ponente, po rs a pesqcrrse e lavra de recursos mmer-a i s em ter-
ras lndlgenaS só pode efetlvar-se com au'tor tzação do Congres
so Nac tona l (ar-t 234, § 30 l .

Pe 1o exposto. somos pe 1a reJa 1cão

PARECER-
a autor propõe alteração no capítulo do proJeto refer-en

te à nac tona'l tdade
Entendemos que o texto deve ser mant ido como proposto

para o 20. Turno, pois, além de ser claro, ele guarda per-f'er
ta s1nton1a com a trad1ção do nosso 01re1to e entre seus
drspoat-t tvos

EMENDA 2TD1292-6
AUTOR BENEDITA DA SILVA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se, no incrso XIX do art 70, a
expressão "aos que preencha, os r-equ i s-rtos flxados
em Ie i ", ficando o referldC) mc i so ass tm redigldo'

"XIX _ l tcenca-paterrudede de o rto dras , nos
mesmos termos do rnciso anter-ior- "

PARECER.
a afastamento do trabalho sem pr-e.ju t zo do satar io , por'

um dra , no caso de nascrmsrrto de f1 lho, no decorrer da prl-
metr-a semana, ê dlr-elto Já pr-ev i s to em Ie i . .

Por outro Iado, não nos parece neceasár io. na maror ta
dos casos, que o cerrrtcr- se afaste durante alto dras , cabendo
à te-r prever as dlferenças hlpõi:eses e a duração que a t rceri
ça caterrncede deve ter em cada caso.

Pelo exposto, entendemos que o inC1SO Xtx do art 70
devem ter supr1mldos os termos "de alto d ras". "mesmos" e "do
1nC1SQ arrter tor , aos que preencham os requ1sitos", mas não
cabe a supressão "1 n totum"

Pela reJelção

EMENDA 2TO1293-4
AUTOR EDUARDO JORGE - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,ma-se ao Parágrafo 30, "rtlgO 204, a
seguinte expressão

Expressão suor umoa sa Ivo nos casos
pr-ev rstos em lei"

EMENDA 2TO1289-6
AUTOR. BENEDITA DA SILVA _ - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

PARECER
Nosso errtendunerrtc é de que não se pode pr-esc mdtr' da

ação subs tcriár te de empresas ou caot-ta i s esrtr-anqe tr-os na as
s í s'tênc ta a saude no País. desde a Ie i def ma em que s rtua
cse ela se dará Pela reJelção

sucr-ima-se o 1nC1SO IX do ar-t ico 38

EMENDA 2TO1296-9
AUTOR EDUARDO JORGE - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1294-2
AUTOR EDUARDO JORGE - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA. 2TO1295-1
AUiOR EDUARDO JORGE - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

i75, aSupr1ma-se, no "caput"" do art
expressão "e na llvre 1nlclat1va" I.

PARECER
Na economla capltal1sta, o esforço de desenvolvlmento te

rá COmo base a lntegração capltal-trabalho
A exp11c1tacão da "11vre ln1clat1va como fundamenta da

ordem económ1ca é lmportante para a preservação da econOmla

Supr rrna-rse no lnC1SQ I, do art 209, na
or-rme ir-a parte, após a expressão "cabendo a. "a
palavra "cocrcenacão". f toando o texto ass im

redlgido'
"Art 209" .
I _ cíescerrtr-a 1f zacão pol ítlca-admlnlstrat 1Va,

cabendo as nOrmas gera 1 S à esfera federa 1 e a
execução dos r-espect 1vos programas a esfera
estadual e mumc,pa1, bem como a srrt rdades
benef icerrtes e de asslstêncla socia l ;"

PARECER
A coordenação das ações governamenta 1s na àrea da aS5 iS

têncla soc ta l tem que ser cornet rda à esfera federal. de onde
provêm os maior-es aportes de recursos e para que haJa urri forv-
rmdaoe de p l ane.jamerrro , A descentr-a l rzação Polltlco-admlnls-
tr-at iva Quanto à execução dos refer1dos programas encontra-se
prev1sta expressamente no referldo dlSPOSltlVO, razão por que
somos pela manutenção do texto do ProJeto (B)

Pe 1a reJe i ção da emenda

PARECER
Para atender, esoecif tcemerrte , os casos car-acter rzadoe

de excepc tona t trrter-esse púb l rco , os orgãos e errt rdades
dever-ão ter a dev rda f' l ex rb t 1rdade para contratar
mão-de-obr-a. desde que por tempo de terrmnado

Compete à comunldade f i sca t i zar- se a prerrogat1va esta
sendo ut r 1rzada dentro das 'l trmtações lmpostas

Pela reJe1ção

PARECER
Tem em v rsta a Emenda a supressão, no item 1 do art

57 da expressão f rna'l "desde que, neste caso, o afasta
mento não ultrapasse cento e v irrte d ias por sessão 1eglS1a
t tva"

Justiflca a nobre proponente da Emenda sua irnc re t tve
no argumento de que a supressão é neoeesár-ta para viabi 1i-
zar , consoante a tr-ad tção parlamentar br-as t le ir-a , cessa O
suplente assomr- a cade u-a quando o t rtul ar se t icencre por
per lodo super rcr- a cento e v irrte dras A1vàs , nos termos do §
20 do mesmo ar-t 57 está Justamente exp 11c itado que o su
plente assume quando a t icenca do titular o seja por car todo
superior a centro e vrrrte dias O Que, ao fim, com a expres
são oboe-t tva o Pro.Jeto é apenas rrrtb rr- possa o parlamentar
ser 1 i cenc i ado para tratar- de trrteresse partlcular por pe
riodo super-ror- a cento e vinte dras , e tão só

Somos. ass im , pela reJelção da Emenda

suor-ima-se do § 10. do art 70," seguinte

expres~~~ressao à auor-untr- do § ia. "11 I. XIII,
XVI, XVIII, XIX"

O texto do § 10 flca coma Segu1nte redação
"Os d1re1tos SOC1a1S dos trabalhadores

ruralS, prev,stos nos lnC1SOS IX, Xl, XVIII, XXIII
e XXV. serão d,scip1 inados em 1e" que os adaptará
às pecullar1dades de ~ua atlvldade "

Supr trna-ese , no inciso II do ar-t rqo 57, a
expressão "desde que, neste caso, o afastamento
não ultrapasse cento e v irrte dras por sessão
legislat1va", ficando aes tm redigldo o referido
1nc150'

" I I 11cenc 1ado pe1a respect 1 va Casa Dor
mot 1vo de doença, ou para tratar, sem rernuneraçao,
de interesse par-t rcu lar- "

EMENDA 2TOi 290-0
AUTOR' 8ENEDITA DA SILVA - PT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER
O obJetlVo da presente Emenda e suprlm,r o § 10 do 70

do ProJeto de Const1tulÇào, que prevê que os dlreltos so-
C1alS dos trabalhadores ruralS, ta1s como, FGTS, remuneraC;::áo

do trabalho noturno, part1clpação nos lucros da empresa,
1lcença~gestante.4 llcença-patern1dade e outros. serão dis-

clpl1nados em le1. que os adaptará as pecullarldades de !Sua
atlv1dade

A prevlsão dã necessldade de a le1 ordlnarla Vlr a dlS-
c,p1 inar determlnados beneflclos assegurados aos traba1ha-



PARECER
Por não merecer aco1h1da a a 1t er-acão proposta pe 1a emen

da. oc 1namos pe 1a sua reJe 1cão

de mercado.
Nestes termos, somos pe 1a manutenção do termo lI e na 11vre

tmctat rva". no caput do art 176
Pela reue i cêc

Suor-tma-ae , no § 10 do art 225, a expressão
e de SOCledade cu.rc , cap t ta1 pertença

exc lus iva e nonnna1mente a br-as t l e u-osv , f rcando o
parágrafo ass im redlgldo.

"§ 1o É vedada a par-t i c, pação de pessoa
Jurldlca no cao i ta l socra l de empresa .icr-ne t rsr ica
ou de radlodlfusão, ex.ceto a de part vdo
po'l r t i co""

Supr- tma-ee o parágrafo 20 do art 50 do Ato
das ür spos ições const rtuc rona ia Tr-ans t'tór-ias
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- PT
PARECER PELA APROVAÇÃO

públlcas de ens ino fundamental,"
Expressão marrt i da • "Art 211, VI _ Matricula

f'acu l t at rva no ens tnç rel tc rosc tl

PARECER
A emenda ob.jet t va suor-umr- do art. 211, lnC1SO VI. a ex

pressão "que cons't r tu tr-e dt sc rp l ina dos hor-àr-ros norma rs das
escalas púb l rcas de ens ino fundamental", para que a mater-ra
seJa regulada na le1 cr-d mar ta

A alegação rnvccada pelo autor, na Justlflcatlva de que
não e possível engessar no texto const rtuc-ona t o d r sc rp lma
menta da marer-ia , não conf rçur-a mot ivo suf rc rerrte para o aca
tamento da proposta

Pela reJe1ção

EMENDA 2TO 1305-1
AUTOR, IRMA PASSONI
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1297-7
AUTOR 0L! V10 DUTRA
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1298-5
AUTOR ot.í V10 DUTRA
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pela aprovação da emenda, nos termos do parecer que ofe

rec i a emenda no 2T00576-8

Supr- rma-cse o § 50 do art 226

Supr ima-ee o ar t rco 73 do Ato das D1Sposlçôes
Cons-t r tuc tona j s Tr-ans i-tor-j es

PARECER
A emenda não pode ser aco lh ida , por quanto o d i spc

s t t ivo que rrrterrta erradlcar resultou de acordo
Pela reJelção

PARECER,
A emenda propõe supressão r-e lat iva ao art 226 que tra

ta da comoe tênc ra do Poder Execu't tvo para outorgar ~ renovar
concessão e autorização para o ser-vico de r-adrodr tusão so
nora e de sons e 1magens

A rnat er ra f 01 amplamente di scut tda no decorrer dos
trabalhos da Assemblela Nac rona l Cons-t t-tu-rrrte • prevalecen
do a tcíe re conr icur-aca na redação do dlSPOSltlVO

Pela re.ie icão

- PT
PARECER PELA 'REJEIÇÃO

Emenda, mec rarrte proposta de supres
1 im'ltadoras do número máximo de Depu
da Federação, per-mr t tr- que a repre-

às mutações decorrentes da dmamrca da

EMENDA 2TO 1306-0
AUTOR IRMA PASSONI
SUPRESSIVA

suor-una-se do Parágrafo 10 , do art tçc 46, a
segulnte expressão

Expressão sucr-umca "ou mai s de setenta"

PARECER
Tem em v i s ta a

são das expressões
tados por un 1dade
serrtação se adeque
conjuntur-a

A nosso entender a t tmt taçao do número de represen-
tantes, sabre não afrontar o s i s'tema : pr-ocor-c tona l , que
oar-ecer ia corrtr-avr-drcà-Ta , não enfraquece o direito dos
representados a 1nda que o número destes evo1ua para ma1s
Se a demccr-ac ra fosse corror-omet rda com a 'l um t ação do
numero de representantes no s rs't ema pr-cccr-c icoaj , rer ia
mos, par exemplo, de entender vê-la enfr-aquec ica nos Es
tados Un1dos, onde. embora sempre crescendo a respect 1va
população, é f ixo o numero de Deputados na sua Gámara de
Representantes ' "

Pe 1areJe1Cão da Emenda.

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1299-3
AUTOR oL! V10 DUTRA
SUPRESSIVA

Suor una-se , na art 11, a palavra "um",
constante da expressão "um representante"

PARECER
A supressão da palavra "um" no art 11 deve ser r-e.je rta

da, P01S alem de se garantlr a representaçãO dos empregados
Junto a chr-eção da empresa, a sua manutenção ev rtar-a a des
car-ecter-rzacão da rde ra e tumulto, se houver mui-tos e te i tos
para essa f 1na 11dade

Somos, P01S, pela reJelção

Supr rrna-ese , na "caput " do ar t i ço 191, a
expressão "segundo cr rter ros e graus de ex i çênc ra
estabeleCldos em te t?, f t cando o referldo "caput"
ass im redlgldo

"Art 19 1 A função SOC.1 a 1 é cumpr 1da quando
a pr-opr-renaoa rur-a) atende. sunu.1taneaITIente, os
seçu rrrtes r-equr s i-tos

EMENDA 2T01300-1
AUTOR OLl VI O DUTRA
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01307-8
AUTOR IRMA PASSONI
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01301-9
AUTOR GUMERCINDO MILHOMEM - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-sse , no lnC1S0 VII do art 38 a
expressão "ser-á exer-c ido nos termos e nos 11mli:es
def tru dos em 'le i complementar", f rcando o lnC1SO
assim redlg1do

"VII _ o drr-e i to de greve"

PARECER
O dlSPOSltlVO que trata da função eoc ta l da oroor redace

rural não pode se au'to-eao l i cáve l Ha necees ideoe de se
der rrur-, com or-ec t são , os cr i tér-ros que de'terrru nam a exten-
são e melhor compr-eensão dos r-equi s rtos a serem observados
para o cumpr-imerrto dessa função socra l

Os r-equrs rtos constantes dos lnC1SOS I a IV do art 191
são' gerais Compete à Ie r or-d már-i a exp l i c t t à-Tos

Pela re,JBlção

PARECER
Pela r-e.ie icãc O texto do or-o.ietc é fruto de acordo

EMENDA 2TO 1308-6
AUTOR IRMA PASSONI
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

nobre autor
dlSPOSltlVO

todo sa 1utar

EMENDA 2T01302-7
AUTOR GUMERCINDO MILHOMEM - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor ima-se do art 121, parágrafo úm co ,
1nC1S0 I I I, a SegUln"te expressão

Expressão suor umoa "das f'eder-acões e"

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da expressão

"das federações e" do mc i so I I I, do paragrafo ún rco , do
art 121

Prlvl1eglar os s mdrcatos como quer o
destoa do esoir i tc Que norteou o redação do
cr-rç ma l A ampl i açêo do campo de escolha é de

Pela r-e.je t ção

EMENDA 2TO 1304-3
AUTOR GUMERCINDO MILHOMEM - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-se do ar-t ico 211, lnC1SO VI, a
seçu irrte expressão

Expressão suor irrnoa "que constltulrá
dj sc rp l ma das hor-er ios norrnar s das escolas

Suprlma-se, no § 40 do art 187, a expressão
"sucess1vemerrte"

PARECER
ObJetlva o proponente suor irmr- a palavra "sucessivamen 

te" do § 40 do ar-t 187 do ProJeto para el1m1nar a aeqoên-
c i a de pena l i dade a ser rmoosta ao proprietárlo de imóvel
urbano não edrf rcado

Entendemos que o termo deve permanecer, p015 a flnallda
de do dlSP051tlVO e tncerrt rvar- o cumcr tmerrto da função so
c i a l da or'opr t edade urbana, através da graduação progresslva
das pena 1, dades

Pela r e.je tção

EMENDA 2TO1309-4
AUTOR LUIZ GUSHIKEN - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suor-rma-se , no art 197, I, a expressão
"sendo vedada a essas mst i tutcões a oar-t tc tpacêo
em at iv idades não prev t s'tas nesta autor i zação"

PARECER
Somos pelo aco lrumerrto da Emenda. nos termos do parecer

a emenda no 2T00931-3
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EMENDA. 2TD131D-8
AUTOR LUIZ GUSHIKEN - PT
SUPRESSI VA PARECER PELA REJE I çÃO

EMENDA 2T01315-9
AUTOR PAULO DELGADO - PT
SUPRESSI VA PARECER PELA REJE I çÃO

CI Suprima-se o ,nClSO I I do art 80

EMENDA 2T01311-6
AUTOR LUIZ GUSHIKEN - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A Emenda pretende suor rrmr- o r t em I I do art 80

ProJeto de Const 1 tu, Cão. que veda a cr i ação de mo. 1 5 de
S,nd,cato, em qualquer grau. representativo de catecor ia
f i ss tona't ou econôrmca, na mesma base t er-r t tor ta l

A perm t asêo para a cr t ação de mai s de um s irdrcato
1 gua 1 cateçor- 1 a, na mesma base terr 1 tor 1 a 1. provocara.
sombra de dúvida, o enfr-aquec irnerrto dessas entidades,

quanto essa plural idade s i nd tca l acaba por estimular a
t rdace , a concor-r-éncia e , ate mesmo, o atr rto entre
o que, ao , nvés de un í -1 as , t rara ser 1os preju; zos aos

teresses das categorlas
Pela r-e.je içãc

do art 80, lnC1SO JV a seçurrrte

suor-rma-sa. no lnC1SO II do art rço 17. a
expressão "errt rdade ou", f' t cando ass im redlg1do o
referldo lnC1SO

"I I _ pr-o tb rção de recebimento de recursos
f mance ir-os de governo estrangelro ou de
subor-drnação a estes,"

Suprlma-se o lnC1SO IV do ar t tço 17

EMENDA' 2TD1316-7
AUTOR PAULO DELGADO - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Propõe o autor a supressão da expressão " ent 1dade ou '",

no -mc t so I I do ar--t 17, Que trata da pr-o rb tcêo de r-eceb trnen
to de recursos f tnance tr-os de errt rdade ou governo estrangel
ros ou de subordinação a este, no cap r tu lo dos Partidos Pol,
tlCOS

Entendemos que a pr-o rb tção deve ser marrt tda para as en
t ioades eatr-ance u-aa , a f im de que os per-t i dcs po'l i t t cos fl
quem a salvo de quaisquer lnfluênclas prs,Jud1cTals ou nocivas
aos rrrter-esses nacronaf s

Pela re,Jelção

do
um

pro-

de
sem

por
r iva
elas,

ln-

s i s'terna"dosucr imroa

Supr-ima-ee
expressão

Expressão
confederat 1vo"

PARECER
O autor da Emenda entende que, com o pr rnc tp to da I iber-:

dada s md ica l pr-ev i sto no "caput " do art 8 do Projeto", não
cabe met rturr que a corrtr ibutção e í nd rca l devera custear o
s i s'tema conf'eder-at tvo , P01S ao movtrnerrto s rnd ica t cabera de
f rrrtr- a sua forma de organlzação

Entendemos c ie a aseeeo te ra Nacrona l const rtu irrte • ao
mesmo tempo em Que procura conf'er-vr- autonorm a ao mov rrnerrto
s i ndica l . desv mcu Iando-o da rrrter-f'er-êno ra do Estado, deee
.ja , tambem, preservar-lhe uma estrutura cr-cam aac iona t m'i rri -'
ma, cons ioeraoa tnrn spensáve l ao pleno desenvo lvrmerrto e efl
caz atuação das ent idades de classe Dai a orocedencia do
d r spos'to no rrtc t so IV do referido art B. que assegura fonte
de custeia para as errt rcíadea s tno rca i s de grau suoer tor , se
d t adas na Cap t t a l da Repúbl1ca e responsave,s pela represen
tação das cateuor-ras econômicas Junto às or mcioars actor ida
das do País

Pela r e.je i ção

EMENDA 2T01312-4
AUTOR LUIZ GUSHIKEN - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pretende o autor aupr trru r- o mctso IV do art. 17, que

ex rçe "ftmcionamerrto parlamentar de acordo com a Ie i ", como
pr-ece t to a ser obedec rdo na or-çarrização e f'unc ionemento

dos par-t rdos po l í t tcos
Entendemos que o r-ef'er rdo d i sposrt rvo e desneceseer io e

d i spensáve 1 , tendo em v rsta que essa condrçêo estã imo t tc í ta
no caput do art i go

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TD1317-5
AUTOR VIRG!LIO GUIMARÃES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

sucr nre-se , no lnC1SO I I I do art 30, a
expressão "trmta e"

PARECER
Marrt f esrro-me pela aprovação, nos termos do parecer ofere

c i do à Emenda no 2TDDD03-1

Suor tma-ae do art rço 80, trtc'i ac IV, a
segul nte expressão

Expressão supr umoa li rndependerrte-eerrte da
corrtr rbu ição pr-ev i s'ta em lel"

PARECER
O lnC1SO IV do art 30 do Pr-o.je to propõe corrtr-ibu tção ,

es'tabe l ec ida pela assembléia geral do s md tca'to , para cus'te io
das r-escect ivas cor-feder-ações , lt 1nde pe nde nt eme nt e da corrtr r
bu rção per-mrt ida em 'le r " O autor da emenda propõe a supres
são do termo fl na 1 que co locamos entre aspas, com o obJet 1VO
de ev rtar- a mst rtuicêo de d01S s rs'temas paralelos de custe io

para as errt rdades s rndrca rs
Entendemos Que a rnedida r-esut tar-ia 1 nocua , vez que, mesmo

sem a expressão v rseoe pelo autor da emenda, as s tnd tca toa
cont muar-ram com o drr-e rto de cobrar a corrtr-rbu rção que lhes
corr-esoonde

Pela reJelção

EMENDA 2T01318-3
AUTOR VIRG!LIO GUIMARÃES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr- rrna-ee o lnC1SO XXII do ar t rço 50

PARECER
Sou pe 1a reJe i ção , por 1nc 1 d 1 r a nr-ocos 1ção sobre d 1spo

s t t rvo emergente tio consenso das t ider-ancae par-t rdár tas , con
forme referldo no parecer à emenda no 2tD085D/3.

EMENDA 2TD1319-1
AUTOR VIRG1LIO GUIMARÃES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01313-2
AUTOR. PftULO DELGADO - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-nna-se a1 ínea "a" do lnC1SO I I do § 10
do art 14

PARECER
Pretende o autor, com a supressão da expressão " e, du

rante o cer- todo do ser-v-co rm t rtar- obr- içator-to os conecr-t>
tos", do § 20 do ar-t 14, correer-vr- o dlrelto' de voto aos
mr t t tar-es Que estão no serv tco irnc iat , na qua'l tcíade de cone
cr rtos

Somos pela exclusão dos conscr-r tos porque os mesmos, du
rante o per iodo e'le t tor-a l , quando as Forças Armadas são re
qu i e t t adaa pela .Juat tça Eleltoral, são mob t l i zados para cum
or ir- essa rruasão

Suprima-se, no -mo'rao II do ar-t ico 3D, a
expressão "no caso de mun1 C í P 1os com ma1s de
duzentos rm l eleltores", f i cando o r-eeer roc lnC1SO
ass im redlgldo

"11 _ e l e tção do Prefelto e do Vlce-prefelto
até noventa d i ae antes do t errmnc do mandato dos
que devam suceder, ap 1tcadas as regras do art
79. ""

PARECER
Pela reJejção. nos termos da emenda No 2t00896-j

EMENDA 2TD1320-5
AUTOR VIRG!LIO GUIMARÃES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-una-se o lnC1SO IV do § 10 do art 161

Suprlrne a letra "e" e a expressão "da lel e
da ordem" do caput do Artlgo 148, que flca com a
segu 1nte redação

PARECER
A f ixação de al iquotas max imas para lmpostos estaduals

não constltul novldade no Pais O lmposto malS lmportante
do Slstema Trlbutárl0 Nacl0na1 em vlgor, Que ê o Imposto
sobre Operações relatlvas ã Clr-culação de Mercadorlas, por
exemplo, sempre teve suas a1 iquotas máXlmas flxadas pelo
Se'"1ado Federal, e nem por lSS0 tal competêncla serV1U
de elemento lnlbldor da utl11zação desse trlbuto pelos
Estados

Pelo exposto, não vemos razão para acolher a supressão
proposta na Emenda

Pela reJelção

EMENDA. 2TD1314-1
AUTOR PAULO DELGADO - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr 1ma-se , no § 80 do art 14, o lnClSO I,
o lnClSO I I e a expressão "observado o Segulnte",
constante do "caput", flcando aSSlm redlgldo o
refer 1do paragrafo

"§ 80 _ O mll1tar a11stável e e1eglvel "

PARECER
Com a supressão dos lnC1SOS I e II e da expressão "obser

vado o Segulnte" do § 80. do art 14, pretende o autor tomar
o ml11tar elegível, sem as restrlçães que são lmpostas, de
modo equl 1lbrado, no ProJeto, com prudêncla, a sua eleglbl
l1dade

As restrlções têm por obJetlvo preservar os quartels da
polltlzação e eVltar os lncovenlentes da dlssemlnaçao das
palxões pol itlcas nas fl1elras mllltares

Pe la reJelção

EMENDA 2T01321-3
AUTOR JOSE GENOI NO
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJE I CÃO



Art 148 As Forças Armadas, conat t tu idas
p:::'a Marlnha, pelo Exerclto e pela Aer-onaut tca ,
sao tnst i tu ições nac tona i s permanentes e
ragu1ares I or-nam zadas com base na h 1er-ar-qut a e na
d t scrp l rna , sob a au'tor i dade suprema do Pr-es iderrte

da Repúbl rca , e des't mam-se a defesa da Pátrla, à
garantla dos poderes const rtuc iona is por
rruo tat iva de qualquer destes

ção tem o pr-opos r to de e l trrn nar o inst rtuto da avoca!ór1a.
Entendemos ass rst ir- razão ao Const rtuirrte Pela acrovacao

EMENDA 2TD 1326-4
AUTOR PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO _- PT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇAO
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PARECER
Pela reJelção, nos "termos do parecer à emenda numero

2T00987-9

sucr tme a expressão "terr-or-i srro e os
hed iondoa" do 1n0150 XLIV. Artlgo 50, que f rca com
a segu, nte redação

XLIV São cr-imes maf tançáve t s e
msuscet tve i s de graça ou enrat ra a pr-át rca da
tortura, o tr-af too ,11C,tO de entorpecentes e
drogas af 1ns , por # e 1as respondendo os mandantes,
os executores e os que. podendo ev rta-j os , se
omitirem,

PARECER
Com a emenda e proposta a supressão, no texto do 1tem

XLIV do art 50, da expressão "ter-r-or rsrro e os hedrondos"
A supressão e suçer tda , bas tcarnerrte , Justlflcada no ar

gumento de que se trata de expressões generlcas, perrm t i ndo
amblguldade e prestando-se a "Julgamentos de carater puramen
te sub.je t ivo". como poder tarn ass im ser corts ider-ados , na exem
p1i f 1cação do nobre Autor da proposta, "qua 1squer atos de 1n
conf'ormt smo po l t t rco e socra l "

As preocupações 1ançadas pelo nobre Autor da Emenda
de t xarn, no entanto, de ter o pesõ que em or-rnc ip io ter tam se
fosse mant 1do o texto consoante a redação pub 11cada Ocorre
que, atendendo a Emenda apresentada a teor de adequar a reda
ção do pr-ece rto ao que restou aprovado em or une ir-o turno. fl
cará para a l eçn s lador- or-d mar-ro cons ider-ar- as pr-at icas de
tortura, as que correspandam a cr-imes hed iondos e os de ter
ror 1smo como 1nsuscet i ve 1s de f 1anca e dos benef 1c 1os da
graça e' da an 1st 1a. enseuo em que se poderá dar def 1n1Cão e
xata aos comportamentos def tn i ve i s como correspondendo a es
ses 11 iC1tOS pena i s

Pelas precedentes razões somos contrarlo a aprovação da
Emenda

me-

que
a

votas
o

Título
4

Supr-ima-ee o lnC1SO II do ar t tço 190

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de

çáve l imoor-tanc ia e opotun idade
Cog1ta-se da supressão das palavras "pr-opr redade pro-

dut 1va", que const 1tuem o 1nc 1so I I da Art 190 do ProJeto
Irrte ir-a razão ass i s'te ao r tustr-e autor da propost~A'

quando afirma em sua cone i se e correta Just1f1ca!1va
msuscet ib t l rdace rncond i c tona l de desaor-ccr tacão das ter-

ras prodct ivas mv iab i l tza o reordenamento agrár10 do PaiS:
Sempre buscamos o ponto de equi 1 íbr io entre as op f rn õea

extremadas, atendendo às dtr-etr-rzes claramente traçadas pela
palavra e pelo voto da grande maror ra dos ConS!1tulntes, es

te Relatar sempre f 01 correspondido em tal pr-opósrto , regls
trando-se apenas uma úrn ca exceção. exatamente no que se re
fere á Reforma Agrárla

Surg1do o uroasse pr-ev t s to no Reglmento Interno, face
a não aprovação de qualquer das rmc iat rvas sobre o t~ma,

coube-nos elaborar o texto cone i 1ratcr io , que deae.jarnos TOS
se a expressão de vontade da mator-j a , c ir-cunstênc ia comprova
da pelo resultado das votações

Nossa redação. proposta para o Capitulo lI! da
VI I. f 01 aprovada com 528 votos "s im" contra apenas
"não", reg1strando-se 4 abstenções

Ase im, quando prescrevemos um tratamento pr tv t l eçf aõo
para a or-oor redade pr-odut tva. serrt imo-noe obr-rçados a comple
mentar o pr mcrc i c . na parte f' ma l do paragrafo úrn co ,
"ln-verbls"

"cuja moceer-varo te perrm t tr-a a sua desapropriação. nos
termas do ArtlgO 218" (Referiamo-nos à garantla de trata-

mento espec ta l à pr-oor redade cr-cdut rva , prevendo a le1_normas
para o cumpr imento dos r-equ i s t tos r-e f at rvos a sua funçao so
c i a l )

Destaque para votação em separado acabou trnped mdo
prevalecesse o que denorm namos fator de equ i l íbr io ,
parte f rna l do paragrafo ün1CO (267 votos "s rm", 253

"não", 11 abstenções, de i xando aas tm de se alcançar
"quorum" de 280 votos f'avor-ave t s ) I

Como se tornou 1mposs i ve 1 restabe1ecer a 1ntegr 1dade de
nosso texto. cons ider-amos necessar to suor irmr- o escudo da
rncond rc tona l i dade da garantla de não-desapr-opr i ação de ter
ras produt 1vas que não cumpram sua obr 1gação e não resgatem
a rnpoteca soc ta l , de que fala Sua Sarrt rdade o Papa João
Paulo 11

Pe 1a aprovação da emenda- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA 2TO 1323-0
AUTOR JOSE GENO I NO
SUPRESSIVA

EMENDA' 2TO 1322-1
AUTOR JOSÉ GENO!NO
SUPRESSIVA

Supr-ime a expressão "salvo em caso de guerra
declarada" da a l mea a). mC1SO XLVIII. Ar t tqo 50,

que f 1ca com a segu 1nte redação
XLVI I I _ não havrá penas
a) de morte,

Supr tme a expressão "e à pr-opr-iedade" do
caput do Ar-t ico 50, que flca com a segulnte
redação

Art 50 Todos são 19uals perante a lel, sem
d1st1nção de qualquer natureza, assegurada aos
bras11e1ros e aos estrange1ros res1dentes no pais
a lnv101abl11dade do d1relto à vlda, à llberdade,
à 19ua1dade, à segurança, nos termos segu1ntes

PARECER
A prescr 1ção que veda a pena de morte, sa1vo em caso de

guerra declarada, constante do ProJeto representa, a meu ver,
a tradução da vontade, da grande maior-ia dos membros da As

semb l e i a Naciona l Cons t r tu trrte , que reflete o pensamento da
Nação br-as i teu-a

soor umr o texto aprovado em or rme ir-o turno, total ou
par-c ta lmerrte , parece-me 1nJust1flcável, uma vez que presentes
as razões de ter-m marrtea de formula l rter-a l encontrada ao

longo das di scussões que o tema enseoou
Man1festo"""me pela reJe1ção nos termos do parecer crer-ecr

do a emenda no 2t00247-5

EMENDA 2TO1324-8
AUTOR JOSÉ GENO!NO
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01327-2
AUTOR pLlNIO ARRUDA SAMPAIO - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-rse , no 1nC1SO XI do ar-t rço 30, a
expressão, "atraves de rnaru f'es t ação de, pele
menos, c mco por cento do e'le t tor-ado". a f rm de
que o r-ef'er roo lnC1SO XI f i que ass irn r-edrç ido "XI

trn c tat rva popular de proJetos escec rr ico
do Munlcip10, da cidade ou de batr-r-os"

PARECER
A emenda serve ao ob.rat tvo de tr-ansfer-ir- para a or-b rta

Mun1c1pal a regulamentação da rrnc iat iva popular de or-o.ietos
de 1e1 de rrrter-eese do Munlciplo, supr-trmndo o úrn co requlsl
to eetebe lec rdo pelo Leglslador Consrt t tuu-rte , Que é a marrt-'
festação de, pelo menos, 5% do e l e i tor-ado

A pesar da grande diver-s idade ex i sterrte entre 05 Mun1ci
p105 br-es t le ircs , é preC1SO atentar para as t mrrtacões do po
der de auto-regu 1amerrtação dessas ent 1dades estata15 1nter
nas

Pela reJe1ção

EMENOA 2T01328-1
AUTOR pLlNIO ARRUOA SAMPAIO - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARE~~~põe_se a supressÃo da expressÃo 'e À proprl ê'dade , ,
constante do art 5, 'caput' do ProJeto de Const1tulÇAo

Entende o Constltu1nte que o d1relto à propr1edade deve
ser tratado apenas no t1tulo da "Ordem Econõm1ca e FlnanC81
ra", prlmelro, porque deve ser dlstlnguldo dos demals dlrel
tos, segundo, porque não pode ele ser cons1derado lnVlola
vel

Sou pela reJs1ção da proposta, em espec1al pelo fato de a
palavra IIpropr1edadeu, mencl0nada no ltcaput", ter por flnal,
dads anunC1ar que nos lnC1SOS em que se desdobra o d1re1to
lnd1v1dual à proprledade é conflrmado pelo texto constltu
c10nal

Ad1anto, alnda. que ta1s lnC1SOS nÃo foram obJeto de e
mendas supreSSlvas

EMENDA 2TO1325-6
AUTDR pLl N10 ARRUOA SAMPA10 - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

$uprlma-se a allnea "g" do lnC1SO I do art
111

PAREC~~etende a emenda em estudo a supressão da almea "g"
do lnC1SO I, do art 111 Alega o nobre autor que a prOPOSl-

Supr1ma-se, no artlgO 141, § 10. lnC1SO I, a
al inea "b" ("assoclaçãoll)

PARECER
Pretende a emenda a supressão do termo "assoclação"

constante da letra "b ll do lnC1SO I do § 10 do art 141 D1Z
o nobre Autor que o d1SPOS1t1VO fere o dlre1to de assoc1ação
e se constltul em ato autor1tar1o Ocorre que as med1das a1
vltradas estão cercadas de cU1dados tendentes a eV1tar o ar
bítno Para decretar o estado de defesa o Presldente da Re
púb11ca ha de OUV1r a Conselho de Defesa Naclonal

Ademals, há llmltações à apl lcab1 11dade do decreto
1nstltuldor do estado de defesa quanto a duração e terrlto
r1al1dade (areas abrang1das) a par da restr1ção aos l1m1tes
e termos da le1 Não são fundados as preocupações da autor

Pela reJe1ção

EMENDA 2TO1329-9
AUTOR LUIZ INÁCIO LULA OA SILVA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do art 50, lnC1S0 XVII, a
segu1nte expressão

Expressão suprlmlda "d01S m11 e "



reJe, ção da emenda

EMENDA 2TO1337-0
AUTOR FLORESTAN FERNANDES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1336-1
AUTOR VLADIMIR PALMEIRA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01335-3
AUTOR VLADIMIR PALMEIRA - PT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI czc

Suprlma~se o § 40 do ar-t • 14

do Parágrafo 20 do art i go 179 a

supr irmda . ""As empresas púb l i cas
e""

Supr rrna-rse
expressão

Expressão

PARECER
Nosso errtendrmerrto é de que ao optar o Estado por explo

rar a at rvrdade econõmrca sob o r-eç ime de empresa, no caso
empresa púb 11ca, devera. esta suje1tar-se não somente às re
gr-as do mercado como também aglr como outra empresa qualquer

Pe 1a r-e.ie 1 ção da emenda

PARECER
Pretende o autor supr rmt r o §§ 40 do art 14, qL.U tr-ate

da lneglbi I rdade dos rna l i s'tàve í s e dos analfabetos.
Não vislumbramos Qualquer chscr-trmnação contra os analfa-

betos, que, por razões obv i as não têm cond icões de exercer
cargos e 1et 1vos Da mesma forma, quanto aos 1na 1i s'táve i s

Pela r-e.je rcão

Suprima-se rrrtecr-atmerrte o "caput" " e os
parágrafos do art 149

PARECER
Ob.je't 1va a emenda do 11ustre Const 1tu 1nte a supressão do

caput e dos parágrafos do Art 149 para que a prestação de
ser-v ico ml 11tar seoa dt sc rp l inada somente pela 1eg1slação or
d mar-n a D1scordamos do autor

• Pela reJelção

EMENDA 2TO1330-2
AUTOR LUIZ INAcIo LULA DA SILVA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A Emenda irrterrta suor-rrmr- a ca lavra "dolosa" do texto do

i tem X do art 70 do Projeto de const rtuicao. com o ob.je
t ivo de estabelecer que a retenção do sa làr-ro do trabalhador
corrr içur-er-a crime, em qualquer hipótese

E in,Justlficavel, a nosso ver, a supressão pretendlda
pela Emenda, porque somente a retenção dolosa do satar io de
ve ser ccns tder-ada cr ime

Pela reJelção

Supr rrna-rse , no mc i so X do art 70, a
expressão "dolosa", f icando ass im redlg1do o
referldo lnC1SO

"X _ proteção do sa 'lér-ro na forma da Ier ,
conat r tu mcío cr-ime sua retenção"

PARECER
Propõe o nobre autor da emenda seja, ao fim, com a su

pressão dos vocábulos "do t s mil e", no texto do i tem XVII, do
art 50, modi f rcada a ex icência. Quanto à aprovação or-év ia ,
pe 1o Congresso Nac lona1. da a 1, enação ou concessão de terras
púb'l tcaa , que o dlSPOSltlVO sob proposta de modrs rcacãc md t

ca como tanto devendo ser ex rç rdo das areas super ior- a d01S
rm l e qutnherrtos hectares

Com a supressão proposta a ex rqénc ta se estenderla às
terras púb l i cas com área suoer-ror a qu inherrtos hectares

A r, cor- a emenda não dever, a ser receb i da. e i s que não
se trata de proposta de supr-esaão , na exegese reglmental mas
de modtftcação do que aprovado f'o t em pr-tme tr-o turn~ De
qua 1Que!: forma a emenda não deve, a nosso entender, merecer
apr-ovaçao , cr ime iro porque as areas de menor suoer-f tc ie não
têm a s1gnlflCação que exp l toar-na a ex rçrénc ra da au tor-i aação
leg151atlva para a pratica do correspondente ato admlnlstra
t ivo , segundo porque, estender a ex içénc ta a areas menores de
d01S mt I e cu inherrtcs hectares poder ra concorrer para cesv iar
as preocupações rnars ser-tas do LeglS1atlvo, que poderia mes
mo ver-se assoberbado com uma ser-re de dec i.sões de pouca 519
rn f rcação com a d rrmnu i ção do relevante papel que lhe
compete no plano da d i v i são de cornoet énc i a cons't r tuc'iona i s

Pelas precedentes razões somos pela reJelção da emenda.

EMENDA 2T01331-1
AUTOR LUIZ INAcIO LULA DA SILVA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO
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Suor trna-ee , no rnc rso I do ar t icc 70 , a
excr-essão "nos termos de 'le r complementar que
prevera rnderu zação .ccmpensa'tor ta , dentre outros
dlreltos"", f icando o refer1do mciso aSS1m
redlg1do

"! _ relação de emprego pr-ot eç tda contra
desoedrda arb rtr-ar-ia ou sem ,Justa causa, ""

PARECER
A emenda ret ir-a do texto a necees idaoe de 'le i complemen

i~~r~~ra regular a proteção do emprego contra despednda ar-br-

Pela dtmensão da mater ta , o status de le1 complementar e
essencial para sua o-r scussãc

Cone rder-anoo Que a redação do rnc t so I do art 7 resul-
tou ~e acordo entre as 11de ranças • nosso parecer é pe 1a re
Je, cao da proposta

EMENDA 2TO1338-8
AUTOR FLORESTAN FERNANDES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rma-ae , no art. 216, os 1nC1S0S I e I I.
os §§ 10 e 20 e, no "oaput " , a expressão
"podendo ser dlrlg1dos a escolas comorrt t àr- ràs .
corrress tona rs ou f i lantr-óoicas. def irridas em Ier ,

que", f rcando ass irn red1g1do o refer1do ar t tço
"Art 216 - Os recursos púb 11cos serão

dest 1nados às esco1as púb11cas "

PARECER
A emenda ob.jat rva suor irmr- parte do art 216, de ma-

ne ir-a que os recursos púb l rcos sejam ces't maoos exotus rva-

mente as esco1as pub 1i cas
Trata-se de amplo acordo sobre educação e da per-ma

néncia de um ens mo pr tvado , e portanto, plural1sta
Pela rejelção

EMENDA 2T01332-9
AUTOR LUIZ INAcIO LULA DA SILVA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-ima-ae o Parágrafo ún-ico do art 66 do
Ato das ü r soos i çõas Ccns-t t-tuciona-i s 'rr-ene-rtor-iee

PARECER
Os planos relatlvos à organlzação da Segurldade Soc ra l ,

de custos e benef rc ios , uma vez aprovados pelo Congresso
~~~~~~~~Çã~arecemde prazo razoável para sua progresslva

Sem esse prazo, a ao'l tcacêo dos benefíc10s ficarlam rri
v tab i 1razaca A norma const t tuc tona l acabar-ta por se tornar
letra morta, Ja Que - nesse caso - o rmed'iat i smo tr-ar-ra o
rnev r tave lrnerrte a rrtexequ ib t l idade

Por t a is razões. a emenda não f 01 acotrnda
Pela r e.je t ção

EMENDA 2TO1339-6
AUTOR FLOREST1IN FERNANDES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rma-rse , no § 60 do art 229, a
expressão "nos casos expressos em lei"".

PARECER'
ÜDJ~tlva a emenda suorumr- no § 60 do art 229 a ex

pressão "nos casos expressos em lel" para ev rtar r-estr-rcãc do
recurso ao tns't i tuto do d i vór-c io

Entendemos que o § 60 deve permanecer com o texto apro
vado em 10 Turno, p01S a sua f i na l rdade não é restrlng1r o
acesso ao drvór-c io , mas regular esse mst rtuto , tmpor-tarrte
para a relação eamr t tar-

Somos, pois, pela reJelção

EMENDA 2T01333-7
AUTOR VLADIMIR PALMEIRA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Surs- trna-ee o lnC1S0 IV do § 10 do art 96

EMENDA. 2TO1340-0
AUTOR FLORESTAN FERNANDES - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-ima-ee o rnc rso I I do art 220

PARECER
O drscosto no 'tem IV do art 96 tem pert rnênc ta com as

elevadas funções do Conselho de Defesa Naclonal, por lSS0 ma
nlfestamo-nos pela manutenção desse dlSPOS1tlvO

Pe 1areJe 1 ção da Emenda

PARECER'
a nobre proponente da emenda cans 1derou desporto de a 1to

r-end imento aquele que ser ia rentàvel em termos econôm1COS
_ Na verdade, tal desporto ê aquele voltado para a for-

maçao de atletas de compet1ções, que at1ngem nívels cada vez
~:~~1Ç~~tos de rendlmento esportlvo Isto posto. oplno pela

EMENDA 2TD1334-5
AUTOR VLADIMIR PALMEIRA - PT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se o "caput"" do artlg0 106

PARECER
A emenda e11rmna a prlvatlzação dos serVlços notorla1s

Optamos por manter a redação do prlmelro turno de votação,
por entender que esse dlSPOSltlVO consubstancla lmportante
dlSPOS1Ção no sen11do de que seJam os usuárlOS adequadamente
atend,dos, sem aumento dos gastos públ icos opmamos pela

EMENDA 2T01341-8
AUTOR VITOR BUAIZ - PT
PARA CoRR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Acrescente-se no "caput" do art 24 a
expressão "e aos Mun1clploS" e ao § 20 do mesmo
artlgo a expressão "o Distrlto Federal e os
MUillC1P10SIO. flcando os mesmos aSSlm redlg1dos.

"Art 24 _ Compete á Un1ão, aos EStados, ao
Distrito Federal e aos Munic'ploS legislar
concorrentemente sobre



§ 20 _ Inexistmdo 1e1 federal sobre
matér-ia de compe'tênc ra concorrente, os Estados, o
D'i s-tr-r-to Federal e os MunlciploS exercerão a
comoet ênc ra Ieç i s lat tva suplementar para atender a
suas cecut tar rcíaces "

EMENDA 2TO134B-5
AUTOR PAULO PAIM - PT
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

131

PARECER
Conquanto const 1tua va 1, oso subs i d r o para o processo 1e

gislatlvo, a proposlçâo faz lnovacões. conflgUrando emenda
rnodrf i ca't tva , o Que contr-ar-ia as normas regulamentadoras de
apresentação de emendas neste 20 turno de vof ação

EMENDA 2T01342-6
AUTOR VI ToR BUAI Z
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

O rnc i so ' XXIX, do art 70, deve passar a
ter a segu 1nte redação

"XXIX - ação com prazo or'escr-tc iona l de
a} c mco anos, quanto a cr-ecn tcs resultantes

das re 1ações de t raba 1ho , para o t raba 1hador
urbano, ate o t um te de d01S anos apos a ext mção

do contrato,
b ) ate d01S anos após a ext mção do

contrato, quanto a cr-éch tos resultantes das,
relações de trabalho, para o trabalhador rural,"

PARECER,

Supr tma-ae o § 30 do art 60 do Ato das
D1Sposlções Cons't i tuc tona i s Transltõrlas

Supr tma-ese o § io do art 40 do Ato das
D1Sposlções Cons't t tuc iona t s Tr-ans i tor ias

PARECER
Pe 1a aprovação da emenda, nos termos do parecer que ofe

rec 1 à emenda no 2ToD393-5

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

66 _ Os projetos de 'le i r-e l at ivos à
da segur 1dade soe1a 1 e aos novas
custe io e de benef í c tos serão

ao Congresso Nac lona 1, Que terá, da
da const 1tu 1cão. se 1s meses para

EMENDA 2TOi 349-3
AUTOR PAULO PAIM - PT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJE I czo

Supr rrna-rse do ar-t ico 66 do Ato da D1SPOS1Ção
Cons-t i tuc rona l Transltorlas a seçu rrrte expressão

Expressão a supr-trru r- "no prazo max tmo de
se rs meses"

Com a supressão a nova redação passa a ser a
seçu irrte

Art
organ 1zaçêo
planos de
apresentados
promu 1çação
aor-ec ia-Tos

EMENDA 2T0135D-7
AUTOR PAULO PAIM
SUPRESSIVA

PARECER
E necesaar to que o texto Cons't t tuc i ona l estabeleça pra-

zo para elaboração dos projetos de l e i r-e tat rvos à organlza
ção da Segurldade Soc ra l e aos novos planos de custe io e de
benef 1c 1os, como f 1gura no caput do art 66 das Dl spos 1ções .
Transltõrlas, prazo este que a emenda rrrterrta e l rmmar-
Sem o prazo rnax irno a11 es tebe tec tdo

Pela reJelção

PARECER
Pe 1a aprovação, nos termos, porém da redação proposta

através da Emenda 1111-3,

- PT
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PT
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2T01343-4
AUTOR VITOR BUAI Z
SUPRESSIVA

EMENDA 2T01344-2
AUTOR VITOR BUAIZ
SUPRESSIVA

Propõe a emenda a supressão da expressão "e c inco"
da al inea a do item VI do § 30 do art 14, que trata da i da-
de mu-nma do Pres rderrte e do Ytce-Pr-es tderrte da Repúb l r oa e
do Senador

O proJeto mantém coer-énc ia com a tr-adrção do Dlrelto
Conat rtuo tona l br'as t l e tr-o

Somos, ass im. pela reJelçâo da prooos ição

Supr tma-ese , na alínea "a" do mc i so VI do §
30 do art 14, a expressão "e c inco" I f i cando
ass im r-edtjj tda a referlda al ínea

"a) tr-inta anos para Pr-es i derrte e v ice
Pres 1dente da Repúb 1i ca e Senador "

PARECER
Tendo s 1do por nos aco 1h 1das as emendas que propõem a

supressão total do ar t rcc r-etat ivo à Conussão de Tr ans t ção
f 1ca preJudl cada esta, supress1va par-c 1a 1

Pela preJUdlClalldade

Suprlma-se o § 10 do art 70, 'que d i spõe
"§ 10 Os dlreltos SOClalS dos

trabalhadores ruralS, or-ev i s'tos nos lnC1SOS 111;
IX, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIII e XXV,
serão dr sc tp l mados em l e t , que os adaptara às
pecu l i ar- rdades de sua at tv tdace"

Supr- trna-sse do art i ço 150, § 10 , lnC1SO I. a
expressão "contra a ordem po1 t-t rca e ecc te t ou"

Supr trna-ae , no lnC1SO I do art 80, a
expressão "ressalvado o reglstro no orgão
competente"

PARECER
Quer o t Ius-tr-e Const rtu inte com sua emenda suor irmr- a

expressão "contra a ordem po l t t i ca e soc i a l ou", sob pretex-
to de frustar a ex t e't ênc r a dos departamentos eeoecral raados

na mst i turcão po l rc ra l
Não comungamos com as apreensões do autor Na apuração

de rnfr-ações pena i s em sua generalldade não ha que suor urnr-
aquelas referentes a ordem po l i t rca e socra l O ObJetlvD fl-
na1 í st ico e ma ior- do dlSPOSltlVO é a paz públlca

Pela re.,Jelção

PARECER
O ob.jet ivo da presente Emenda é supr itmr- o § io do 70

do Pro.jeto de Cons t t tu rção , que prevê Que os dtr-e i tos se-
c te i s dos trabalhadores r-ur-a i s , ta is como, FGTS, remuneração

do trabalho noturno, par-t rc rpacão nos lucros da empresa,
l tcenca-oes-tarrte , 'l i cença-pa'ter-rn dade e outros, serão d i a-

c tp l mados em l e i , que os adaptara ás necu l tar rdades de sua
at iv rdade

A pr'ev r são da necees i daoe de a Ie i or-dmar-ra v tr- a d t a-'
c rp l roar- determinados benef tc ios assegurados aos trabalha
dores rura 1s não representa ameaça de pr-e.iu 1 zo a essa ca
tegOrla Justlflca-se ..tal medida face as pecu l i ar rdades pró
pr ras do trabalho no meio rural

Pela r-e.ie icãc

EMENDA 2T01352-3
AUTOR EDI SON LOBÃO - PFL
SUpc::SS I VA PARECER PELA REJEI cxo

EMENDA SUPRESS I VA
suor-una-se o lnC1S0 XIV do ar-t rço 50 do

ProJeto de Conat r tu i ção

PARECER
Tem em v ista a Emenda a supressão do r-tem XIV do art 50

que su.je i ta a aprovação do Congresso Nac rona l as "tmcrat ives

do Poder Execut 1vo referentes a at 1v 1dadas nuc 1eares"
A proposta vem Just 1f 1cada no argumento de que a ex 1gên

c ra representatlva estar o Congresso Nac rona l a exercer a
t rv i dade de "serenc iemento". que se compadece rnat s com as
funções mererrtes ao Poder Execut rvo

A nosso entender e porque o dlSPOSltlVO não abrange to-
das as mciat ivas Que correspondam as at tv rdades nucleares,
deve o mesmo cons.tar do texto Malar, como garant 1a mesma
dos 1nteresses do Pa í s e do seu povo, que f 1cam me1hor asse
gurados com a trrter-venção obr icator ia do Congresso Nac iona l
na adoção daquelas tru c rat ivas Que, nesse campo c tent if tco e
't ecrio l oç t co , assumem s1gnlflcação marcante se.ra no Que res
pe 1te aos prob 1emas de saúde, po 1U 1cêo ou no desenvo1v 1men
ta do País no partlcular

Pelas precedentes razões somos pela reJelção da Emenda

a

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2To 1346-9
AUTOR JOÃO PAULO
SUPRESSIVA

PARECER
O t tem I do art 80 do ProJeto de const rtu icêo esta-

belece que "a 'le i não poderá ex iç tr' autor i zacão do Estado
para a fundação de s mdicaro , ressalvado o reçn atr-o no or-

gão competente, vedadas ao Poder Pub l i co a lnterferêncla e
a irrter-vencãc na or-çamzacão s mdrca t "

O Que a Emenda pretende é suor-rmu- , do c i t ado texto,
expressão "ressalvado o r-eçi s tr-o no orgão competente"

Como se pode observar, o d t spos i t 1vo faca 11zado assegu
ra plena atrtonorma ao Sj nd rca'to Parece-nos, entretanto, tm
pr-esc i nd'íve l o seu reglstro no órgão competente, o que, a
nosso ver, e a ex tcêncra mrrnma que se lhe pode fazer

Pela reJelção

EMENDA 2TO1345-1
AUTOR JOÃO PAULO
SUPRESSIVA

Suprlma-se, no artlgo 94, lnC1SOS IV e V, as
expressões "da malorla e da mlnorla"

PARECER
Tendo em vlsta nossa opção por suprlmlr os arts 94 e 95,

com fundamento nas r.azões expend 1das na Just 1f 1cat 1va da
Emenda no 2T01057-5, conslderamos preJudlcada a presente
proposlção

Pela preJudlclalldaae

EMENDA SUPRESS I VA
Supr1ma-se o § 60 do art1go 228 do ProJeto

de Const 1tu 1ção

PARECER
A materla e de extrema lmportâncla e mereceu o respaldo

da mal0rla da Assemblela Naclonal Constltulnte Deve, portan
to, perman~cer no texto constltucl0nàl' e a supressão pro-

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOi353-1
AUTOR EDI SoN LOBÃO
SUPRESSIVA

- PT
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA 2To i 347-7
AUTOR JOÃO PAULO
SUPRESSIVA



posta não deve ser rnater ia l i aaoa
Pela reJelção

PARECER
Sou pe 1a r-e.je 1 Cão da emenda. nos termos do parecer ofer

tado à de no 2TD11D6-7

DISPOSITIVO EMENDADO art 135, § 30
Supr trna-ese , do § 30 do art 135

"Assegurada par-t i c, pação da Ordem dos Advogados
do Br-as i l na sua real, zacão , e "

Art 5. XXX - A 1ai assegurará aos autores
de mverrtos mcustr-ia is privilégio temperaria para
a sua ut 1 11 zação , bem como proteção às cr 1 ações
lndustrlaiS, à pçoprlsdade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos dr s't mt rvos , tendo
em vista o interesse social do país e o seu
desenvolvimento tecnológico e econômico

o EMENDA SUPRESS I VA
suor-um r do Art 5 XXX do ProJeto de

Cons t i-tu rção (B) a expressão "tendo em v r s-te o
interesse social do Pa i s e o seu desenvolvimento
tecnológico e econõmrco"

do
a

não

23D,
"8" •

ent rdadescomconourrtamerrte
governamenta 1S"

SUPRIMA-SE no § 10. do Art
Capt tu to VII. do ProJeto de const rtutçãc
expres~ão

PARECER
A proposta tem por ob.jet tvo supr-umr- do § .1~ do art. 230

do ProJeto a expressão "con.jurrtarnerrte com ent 1dadas não go
vernamenta 1s", para obr 1gar o Estado na promoção de programas
de aas i s't ênc ta a saúde da cr-t ança e do adolescente

A r191dez da norma é mconveruerrte
Entendemos que merece acolhrda a Emenda em exame, P01S

deve ser facultatlva a par-t rc rpação das errt rdades não gover
namentais nesses programas de caráter of rcra l

Pe 1a aprovação

PARECER
DbJet 1va a Emenda alterar o art 233. caput , entendendo o

Autor que não e possível ao Estado garantlr o dlreito_ à Vl
da das pessoas 1dosas

Entendemos que a proposta não deve ser aco lbrda , pois o
fato de se manter a redação aprovada no 1. turno não exc1u i a
poss1b 111dade de, na redação f i na 1, se.ra adequado o pensamen
to do leglS1ador quanto a irrterr-uocãc da vida por métodos
ar-t rf rc iars

Somos, p01S, pela reJelção

EMENDA 2TO1360-4
AUTOR ELIÊZER MOREIRA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEI CÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TD1355-8
AUTOR JOLIO CAMPOS
SUPRESSIVA

'EMENDA 2T01354-0
AUTOR EOISDN L08ÃO
SUPRESSIVA

132.

PARECER
Tem por obJet 1vo a presente Emenda a supressão, no

§ 30 do art 135, da cláusula r-eor-eserrtat iva da par-t rc i oecêo
da Ordem dos Advogados do Bras i 1 na r-ea 11zação do concurso
para o lngresso na car-r-e u-a do.Mlnlsterlo Púb l rco

Entendemos que essa par t rc rpação é oportuna ao f tm
da apuração da capac i t ação que se deve esperar dos candrda'tos
ao Mlnlstério Púb l rco .

Somos, aas irn, pela r-e.je i cão da presente Emenda

EMENDA 2TD1356-6
AUTOR ETEVALDO NOGUE I RA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
suor-nna-ss o lnC1SO XXIII do ar-t ico 21 do

Pr-o.ieto de, Consrt t tu'tção

PARECER
A emenda em exame pretende soor rrmr todo o lnC1SO XXIII

do art 21 do Pr'o.jeto de Cons-t t t.u tçêo , que ;trata da
exploração dos eer-v i çcs e rnste l ações nucleares de qualquer

espéC18
Julgamos que a matér-re aprovada no 10 turno f 01 ob.reto

de amplo debate
Trata-58, de outra parte, assunto de natureza altamente

extr-at éç ica , não so do ponto de v rsta da segurança, mas so
bretudo no que se refere a questão ecológica e a Questão eco
nõrmca

Entendenos ser mdr soenssave t - por "'lSSO mesmo f i que na
competêcla da Urn ãc

Pela reJ81ção

EMENDA 2TD1361-2
AUTOR ELIEZER MOREIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Emenda Supress 1va
sucr ime-se do § 20 do Art 171
" deta1hadas as despesas de cap 1ta1"

f icando com a seçu trrte redação
"A 'le t de chr-etr raes or-cemerrtar-rae def irnr-á

as metas e pr-ror tdades da admrru s'tr-ação púb l rca
federal para o exer-c íc to f mance ir-o subsequente,
or ienter-a a elaboração da l e t or-çamerrtar ta anual,
d 1sccr-a , Just 1f 1cadamente, sobre as alterações na
leglSlação tr iouter ia e estabelecerá a pol itlca de
ap l i cação das açénc ias f tnance u-as of tc ta i s de
fomento"

PARECER
O autor mterrte exc turr- do texto aprovado em 10. turno

a obr-tçator-i edade do detalhamento das despesas de cap rta'l
na 'le r de 91r.etr1zes cr-camerrtar-rcs , alegando ser
corrtr-adt tor ia

Iriex rs-te tal corrtr-ad t çêo uma mator- transparência
faz-se neceesar ia a Lei que der trur-a as metas e pr tor i dade da
acrmrnetr-acãc oúo l tca federal

Pela reJelção

EMENDA 2T01362-1
AUTOR ELIEZER MOREIRA - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEiÇÃO

Emenda de correção de 11nguagem
OlSPOSltlVO Emendado Artlgo 188, caou't
Cor-r-r.ja-cse , no caput do art 188, a palavra

"possulr". subs't t tu mdo-a por "ocupar".

EMENDA 2TO1357-4
AUTOR ETEVALDO NOGUE I RA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 50 lnC1SO
LXXX, § 10.

suor ima-sa , do Artlg0 50 , lnC1SO LXXX, §
lo "As normas def trrtdor-ae dos o irertos e
garant1as f'undarnerrta i s têm ap l rcação imed'iata"

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda no

2TD0443-5

EMENDA 2TD1358-2
AUTOR ETEVALDO NOGUE I RA - PFL
SUPRESSIVA l PARECER PELA REJEiÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO ARt 70. lnC1SO
XXVIII

Supr tma-ae , do rnc i so XXVIII do art 70
"sem exc lurr- a mcernzacãc a que este está

obr i gado , quando mcor-rer- em dolo ou culpa"

PARECER
Ao supr-uru r-r-ae do lnC1SO em questão a expressão "sem ex

c lu rr a u-rder-n zacão a que este está ocr-veado. quando -mccr-r-er
em dolo ou culpa", e t imma-ae . na pr-át rca , a cunrção a ser
ap l rcada em casos de acidente de trabalho, se.ia por dolo, se
Ja por culpa do empregador Somos, por 1SS0, pela reJe1ção da
emenda

EMENDA 2TD1359-1
AUTOR ELI ÊZER MORE I RA - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEiÇÃO

Determme-se a seçutrrte CORREÇÃO DE
LINGUAGEM, no art 233, caout

car-ant ido-jhe o d i r-er t c a "não
lnterrupção da v i da , mesmo na ccor-r-enc ia de
doenças fatals"

PARECER
Pela re.re rcãc. A redação proposta não aper-fe rçoa o rexto

do Pr-ooe-to

EMENDA 2TO1363-9
AUTOR OSVALDO COELHO - PFL
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

D1SPOSltlVO Emendado Art 108. mcf so I.
alínea c

Acrescente-se à alínea c do lnC1SO I do art.
108 "os Mlnlstros de Estado, ressalvado o
dlSPOStO no 'me-i ao I do art 53". que por omissão,
não constou no PrOJeto de Const t ttr rção

Em conseouencia , a al inea c do lnC1SO I do
art 108, passara a ter a segu 1nte redação'

"c _ nas lnfrações pena i s comuns e nos
cr rmes de r-esccnsab i l rdade , os Mlmstros de
Estado, ressalvado o ch soosto no 1nC1SD I do art.
53, os membros dos 'rr-rbuna i s Super lares , os do
Tr tbuna l de Contas da un iãc e os chefes de mrasãc
d iplomát i cas de carater permanente,"

PARECER
Tem em v i s'ta a Emenda a inserção na al inea "c", do rtem

I, do art 108, fundada no argumento de ocorrente cmt esão , a
exor-eseão- "os Mlnistros de Estado, ressalvado o disposto no
mcrso I do art 53"

Tem razão o nobre Autor da Emenda De fato o art 53. I.
prevê caber ao Senado Federa 1, pr 1 vat 1vamente, processar e
Julgar os Mlnlstros de Estado nos cr-imes de r-espcnsab i l rcíede ,
conexos com os do Pr-es 1dente da Repúb 11ca I

Não se entende que, a não ser por ev t derrte cmrssao ,
quando se.ra aos M1nlstros de Estado rmputado cr ime de res
ponsab 111dade prat 1cados 1so1adamente, não tenham, por 1gua1 ,
o foro pr-r v r legn aoc que lhes e assegurado quanto aos cr-imes
comuns (ar-t 108. I, "b"}, sobre os qua i s tem Jurlsdlção
o Supremo Tr tbuna l Federal

Sendo evrderrte a ormesão , somos favoravel à presente
emenda, que a v i sa soor imu-, decorrendo de tanto o nosso
parecer favorave 1 a Emenda

Pe 1a aprovação
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EMENDA' 2T01364-1
AUTDR DSVALDD COELHO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-una-se , no Art,go 204, § 10 do ProJeto
de Constltuição. a expressão "úruco '

Em consecuénc i a , o di spos i t , vo refar i do
passa a ter a segu i nte redação

"Art. 204. •
§ 10. As .1nst , tu' cães pr i vadas poderão

par-t tc ipar- de forma complementar do s i srema de
saúde, segundo drr-etr-tzes deste, mediante contrato
de drr-e t to púb l rco ou convêm o , tendo preferêncla
as ent rdades f t Iant r-óp tcas e as sem f ms
'lucr-at ivos I

PARECER
Optamos por manter a redação do pr-rme í ro turno de vo

tação. entendendo que o s i s'tema admrru s'tr-at tvo proposto no
d t spos t t tvo sob exame para as ações e serviços púb l i cos de
saúde terá sua ef, càc i a garant 1 da, por favorecer o p1ane.ia
mento e por assegurar a pronta ação, a par-t i r da comem dada
Pela reJeição da emenda

EMENDA 2T01365-5
AUTOR JOSIO MENDONÇA BEZERRA _ - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

Supr tma-rse a espressão "de transmlssão de
dados' do tncrso Xl do artigo 21 do ProJeto de
ccnet rturcao (B), que f icar-a ase im r-edrc tdc

"XI - explorar, d,retamente ou medrarrte
concessão a empresas sob controle ac ronar io
estatal, os servicos telefânlcos, telegraflcos e
dama, s serv i ços de te1ecomuni cações , assegurada a
prestação de ser-v ices por errt tdades de cnr-e t to
pr tvado através da -r-ede púb l rca de
telecomunlcações explorada pela Un,ão,"

EMENDA. 2TO1368-0
AUTOR JOÃO MACHAOD ROLLEMBERG - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art 31, mC1SO II
Supr tma-ae , do tncf so II do art 31, a

segu 1nte expressão
"do Super10r Tr tbuna l de Just1ça '

PARECER
Procõe o nobre autor da emenda seja afastada a poes ib í 1i

dade de o Superior Tr tbuna l de Justiça r-souts rter- a mterven
cão federa 1 nos Estados, nos casos de desr-espe t to á ordem e
dec i são Jud1c1ár1a

Em face do elenco de atr-ibu icões outorgadas ao Superior
Tr tbuna l de Justiça pelo art 111, as quais, no reglme cons 
t t tuc iona'l Vl gente , cabem ao Supremo Tnbunal Federal. mani 
festa-me pela manutenção do texto aprovado em pr tme ir-o turno

Pe 1a j-e.re 1ção da emenda

EMENDA 2TO1369-B
AUTOR JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO. art 31, tnc rso IV
Supr tma-ae , do art 37, o mc i so IV "de

pr-ov imerrto , pelo Super-ror- Tr tbuna l de Just1ça, de
representação do Procurador-Gera 1 da Repúb11ca , na
hrpótese do art 35, VII,'.

PARECER
Pela reJe1çâo, nos termos do parecer à emenda número

2T01368-B.

EMENDA 2TO1310-1
AUTOR JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-una-se do ProJeto "B' da const rru icão, o
§ 50 do Artlgo 159

PARECER
O § 50 do art 159 do ProJeto tem o ob.jet 1VO de tm-

plantar uma s t s-temá t rca efrcaz de controle de preços Ade-
mai s , é da mai s alta rmoor-tanc ra , para a consc i errt t zação do
consumrdor , o corviecrmerrto do ônus representado pelos tr ibu
"tos que me idem sobre as mer-cedor-iae que consome e da marnou
Cão de preços que ocorre na sua comere i a 11 zacão

As ch f rcu ldades miciars na rmp f an'tacão do s i s'terna ,
portanto, hão de ser suplantadas pelas vantagens, que trará
ao consum1dor
Pela reJe,ção

votamos pe 1e f-e.je 1ção da emendaPor 1SS0,

PARECER
A emenda ob.jet i va sucr trmr- do ProJeto de consr i-

tutcao, no ,nC1SO XI do art 21, a expressão lide tr-ansrm s
são de dados", com o ob.jet tvo de de ixar- t rvr-s que esses ser
v i çcs possam ser executados por qua 1Quer t, po de empresa con
cessionária estatal ou privada, e não apenas por aquelas com
.controle aoronár-ro do Estado

Optamos. porem, em manter a redação Or1g1nal, aprovada
no 10 turno de votação, que resulta de acordo de i rder-an
ça

EMENDA 2TO1366-3
AUTOR JOSIO MENDONÇA BEZERRA - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2TO1371-0
AUTOR JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Por não merecer aco lruda a alteração proposta pela emen

da, op 1namos pe 1a sua re.ie 1ção

Supr tma-ese o parágrafo 40 do artigo 223, do
ProJeto de Const r tu rção (B), aprovado em pr-une ir-o

turno, por evidente r-edcndanc ia com o conteúdo do
lnC1SO I I, parágrafo 30 do mesmo artigo

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr 1ma-se , no Art 205, caout , do ProJeto
de Conet t tu rção , a expressão "úrn co '

Em consequénc ia , o dlSPOSlt1VO referido
passa a a ter a seguinte redação

"Art 205 Ao Slstema de saúde compete, além
de outras/atrlbulções, nos termos da Tei

PARECER'
Pretende o Autor da Emenda em exame suorumr- a palavra

"único" do art 205 do ProJeto por entender que a sua perma-
nênc i a no texto mviab i l 1zara a formação e a manutenção das
atuais redes nacionars de hosp i taf s , que têm desempenhado pa
pel relevante na ees i s'ténc ta médrca do Pais

Entendemos que a unlformização da ees i s'tenc ie à saúde
deverá ser tentada para ev 1tar esforços e gastos superf 1uos ,
além da desor-çarrização ho.je existente nesse campo

Somos, P01S, pela r-e.ie icãc

EMENDA 2T01372-8
AUTOR JOSE LINS
SUPRESSIVA

Suprima-se do § 40 do Art
"B', as seçu irrtes expressões'
processamento e transfusÃo de "
der tvaocs"

204 do ProJeto
"a coleta,

e "eseus

EMENDA' 2T01361-1
AUTOR MALULY NETO
POR OMISSÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Optamos por aprovar par-c ra lmerrte a emenda, nos termos

do parecer of'er-eo rdo à Emenda no 2T00058-B

Corr1Ja-se a redação do Parágrafo Ornco do
ar-t i go 23, dando-l he a segu mte redação

Paragrafo On1co Le 1 Comp1ementar f 1xará
normas para a cooperação entre a Un1ão e os
Estados e MunlclploS, tendo em v i s'ta o equ r l tbr-ro

do desenvo l v imerrto e do bem-ester em ,àmb,to
nacrona t

PARECER
Ob.je t 1va o proponente corr 19 1 r a redação do parágrafo ú

rnco do art 23, trocando a expressão "pessoas po l í t ico-admr
ru s'tr-at tvas" por "Urri ão e os Estados e Mun1cíp10S" ,por enten
der que esta e mai s usada na l rnçuaçem Juríd1ca

Parece-nos que a Emenda deve ser acatada porque, além de
restabelecer expressão usada pelo Centrão em sua proposta
orlglnal, estaremos colaborando para fac'\ 1'\tar o entendlmento
do texto const1tuc1onal. adotando expressão usual no vocabu
lár10 Jurídlco naclonal

Somos pe 1a aprovação

DISPOSITVO EMENDADO _ Art 10B, mc i so r.
a1 mea b .

_ Acrescente-se _ "o v t ce-Pr-ea tderrte ' na
a t mea b do inC1SO I do ar-t ico 108, que, por
omissão, não constou no ProJeto-B

_ A referlda a l inea passará a ter, em
consequênc 1a, a segu 1nte redação

_ b _ nas 1nfrações pena 1s comuns, o
Pr-es rderrte da Republ1ca, o v ice-Pr-es toerrte e os
Ministros de Estado, os membros do Congresso
Nac iona l , seus pr-ópr-ios Mlnlstros e os
Procuradores-Gera1 da Repúb 11ca , I

PARECER
Sob O fundamento da ocorr-énc ta de omt ssão , decorrente da

c ir-cuns'ténc ta de que o ProJeto, em cr mc tp ro , amoldava-se ao
sistema Par-Iamerrtar tata , e apresentada a presente Emenda ob
Jetivando a rnc Iusão do Vice-Pres idente da Repúb l rca entre
as autor-idades a que é defer tdo o foro pr-rv r l eç rado de que
trata a allnea "Ô'b", do ltem I, do art 108

Pela aprovação da Emenda, p01S não hã como Justlflcar não
1nclusão do cargo de V1ce-Pres1dente entre os e1ecandos no
dlSpositivo

EMENDA 2TO1313-6
AUTOR JOSÉ LINS
POR ERRO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO



PARECER:
Consoante o art 183, a peaqu t sa , a lavra, a importação, a

exportação e o transporte por rnero de conduto de gás consti-
tuem monopólio da Unlão Segu1ndo a mesma d i r-e'tr rz , o art
25, em seu parágrafo 2 - que a emenda 1ntenta, de forma su
or-ess iva . modrf rcar- - defere aos Estados a exploração direta,
ou rnedrarrte concessão a empresa estatal, com excIusiv tdade de
dt s'tr-tbutcão os serv rcos 10ca15 de gás oana l t zado (A expres
são "gas cana l rzado" errtendtda como o s rs'tema local de d-ta
tr-rbu rção do produto através de cana l rzacão l1gada a cada e
drf' tc to ou r-es tdénc ta , como ocorre ho.je nas cidades do Rio de
Janelro e São Pau lo)

Destarte, haverã, de forma gradatlva, extr-acr-dtnár ra am
p l i ação na drs'tr ibutção de gás natural oana l izado , cons ide
rando as s1gniflcatlvas reservas que estão sendo descobertas,
servrcos de uror-esc tndtve l interesse público, que, conforme
se depreende dos dlSpOS1·t1VOS aprovados da Nova Carta, deve
rão ser prestados de forma rcént rca ao que ocorre ho.je com
os ser-v tcos de dlstrlbulcão de energla e l é'tr rca , de telefone,
de abastecimento d'água, etc Ass tm, a ace rtação da presente
emenda poss tb i 1itaria a part tc tpacãc da iniclatlva privada
na exploração do s i sterna, pondo por terra as corretas dlSPO
s tções dos textos c i tados

Pela reJeição
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EMENDA 2TO1375-2
AUTDR INOCÊNCIO OLIVEIRA - PFL
POR OM I SSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art 18 do Ato das
OlSposlções Conet rtuc iona t s Ger-are e Transltórlas
(conforme constou no texto da 1a ed i ção do
Pro.je'to de Const i turcão aprovado no 10 turno de
votação)

Acr-escente-se, no dlSPOS,tlVO correspondente
ao art 18 do Ato das Dlposlç:ôes Ccna't t tuc rona te
Ger'a t s e Trans,tórlas (conforme constou no texto
da ta edrcão do Pr'o.jeto de Cons t iu tção aprovado
no 10 turno de votação), a expressão "v rnham ou'.
antes da palavra "estejam'. passando o mesmo, em
ccnsequênc ra , à seçu irrte redação "I:: assegurado o
exer-c í c to cunur l a t t vo de dois cargos ou empregos
pr tvat ivos de medico que vrr-harn ou esteJam sendo
exer-c idos legalmente por medrco c rv-r j ou mi t rtar
na admlnlstração públlca d,reta ou ,ndu"'eta'

PARECER
Alega o Autor a necessidade de restabelecer redação a

provada no pr tme tr-o turno, a f1m de não serem pr-e.judtcadcs
méd'icos derm t rdcs em função de parecer rrrter-cr-etat ivo de d1S-
pos rção cons-t r-tuc tona l sobre acumulação Concordamos

Pe1a aprovação
EMENDA 2TD1381-7

AUTOR RITA FURTADO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2TO1376-1
AUTOR INOC~NCIO OLIVEIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO, Art,go 204, § 40
Supr rma-ese , no Art,go 204, § 40 a

expressão "e seus derivados'

PARECER:
Optamos por aprovar- a emenda, nos termos de sua Just 1 f i

cação

D1SPOSltivo Emendado Artlgo 7., lnC1SO
XXVII I.

Suprima-se, do u-c tso XXVII I, do Art 7 . a
expressão "dolo ou"

PARECER
Ao suprimlr-se do tnc rso sob aná l t se a expressão "dolo

ou", retira-se do texto cone't t tucrona l a pcssrb t t rdade de pu-
rn ção nos casos de ccorr-enc-a de ac iderrtes de trabalho por
dolo do empregador, s t tuação , naturalmente, mur to mat s grave

"Ôo que a verificada por culpa Em face dlSS0, ocrnamos pela
4fejelção da emenda.

D1SPOS,two Emendado. Art,go 14, § 10,
mctso lI, a l inea C

Suor-ima-ee , do 'tnc i eo Ll , 1 1 , do Art 14,
a a l inea C.

"os ma1ores de dezesse 1s anos e menores de
dezo i to anos 11

D1SPOSltlVO Emendado Artlg0 21, mc i so XI
Suor rrna-ae , do lnC1SO XI do er-t rcc 21, a

expressão "sob controle estatal" . .

PARECER
A emenda ob.iet iva suor-rrmr- do ProJeto de Ccnst rtu icêo ,

no lnC1SO Xl do art 21, a expressão " , as empresas sob
controle ac tonar-ro estatal". com o ob.ret tvo de pernn t tr
Que os serviços telefônicos. te1egráflcos, de tr-ansmr ssãc
de dados etc possam ser executados por qua 1Quer t 1po de
empresa ccocess ionar ia da Unlão, estatal ou prlvada

Optamos por manter a redação or-tç ma l , aprovada no 10
turno de votação. que resu 1ta de acordo de 1i derança

Por isso, votamos pela r-e.je rcão da emenda.

PARECER
Propõe o autor a supressão da alínea "c" do rnc i so 11 do

§ 10 do art 14, que perrm t e o voto f'acu l'tat tvo aos ma iores

de dezease i s anos e menores de dezorto anos
Entenderam os conat t tu trrtes no pr tme rro turno, que o JO

vem nessa rdada , dev ido aos meios de commrcacão e aos recur
sos da informação escrita, Já adcu tr-ru a rna'tur rdade necessá
r ia para exer-c ic io do voto

Dessa forma, achamos que o r-ef'er tdo cnsoos rt ivo deve ser
mant 1do no segundo -tur-no

Pela reJeição.

EMENDA 2TD1377-9
AUTOR INOCÊNCIO OLIVEIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art 197, §30
Supnma-se, do art. 197, o § 30 "As taxas

de Juras r-ea t s , nelas rric'lu í das corm ssões e
qua-tsquer- outras remunerações d i r-e-ta ou
lnd1retamente referld

ras
a concessão de cr-ádr to ,

não poderão ser super ror-es a doze por cento ao
ano, sendo a cobrança ac ima deste l rrm te
cons ider-ada cr ime de usura, purn do , em todas as
suas rnoda'l rdedea , nos termos da lel '

PARECER
A crescente elevação das taxas de Juros rea 1s prat i cadas

pelo s t e rema f trtartce tt-o tem pr-e.xrdr cadc sensrve tmerrte o setor
pr-ocut ivc da economta

Não e pert 1nente , portanto, delxar de menc tonar no texto
constltuclonal a necess tríade de er-rar mecarn smos rnst i tuc to
na i s Que perrm t arn superar esta grave chstorcão

Pela r-e.reicão ,

EMENDA 2TO1378-7
AUTOR INOCÊNCIO OLIVEIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art,go 70, lnC'SO
XIX, do ProJeto de Const i turçêo aprovado em 10
Turno

Suprima-se, no Artlg0 70, o inC1SO XIX
"11cença-paternldade de alto d ias , nos mesmos

termos do lnC1SO anter icr , aos que preencham os
r-eou rs t tos f t xadoa em 'l e t •

PARECER
O afastamento do trabalho sem pr-e.jurzo do sa'lár tc , por

um dt a , no caso de nasc imsrrto de f i lho , no decorrer da pr t-
me ir-a semana, e drr-e t to Ja pr-ev t s'to em l e t

Por outro lado, não nos parece necessário. na maior-ta
dos casos, Que o genltor se afaste durante oito dias,- cabendo
à 1el prever as drf'er-enças hrpcteses e a duração que a t icen
ça pa'ter-rudade deve ter em cada caso

Pelo exposto, entendemos que o inC1SO XIX do art 70
devem ter supr rrmdos os termos '!de o rto dras", "mesmos" e "do
lnC1SO arrter tor , aos que preencham os r-ecu rs-rtos", mas não
cabe a supressão" in totum"

Pela r-e.re ição

EMENDA 2TO1382-5
AUTOR RITA FURTADO
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1383-3
AUTOR RITA FURTADO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
Pe 1areJe 1çao, nos termos da emenda número 2T00688-8

DISPOSITIVO EMENDADO Art,go 25, § 20
Supr,ma-se, do § 20 do Artlgo .25, a palavra

"estatal'

EMENDA 2T01379-5
AUTOR RONARO CORRÊA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 20, § 10
Suprlma-se. do § 10 do Art 19o 20, a

expressão "e de outros recursos mlnerais' .

EMENDA 2TO1380-9
AUTOR RITA 'FURTADO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJIOIÇÃO

EMENDA 2TO1384-1
AUTOR RONARO CORRÊA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

uí sccsrt ivo Emendado Artlgo 7 , lnC1S0 XIV
Supr tma-ese , do Art 7, lnC1SO XIV "Jornada

máxrma de se is horas para o trabalho r-eal tzado em
turnos 1 n i nterruptos de revezamento, sa1vo
neg9c1ação coletlva"

PARECER:
A Emenda pretende 5uprlmlr o item XIV do art 70 do

PràJeto de Const 1tu 1ção, que assegura aos traba1hadores
urbanos e rur-a 1 s d 1 re 1to à Jornada max1ma de se i s horas
para o trabalho reallzado em turnos lnlnterruptos de re
vezamento

Não há como se aprovar a presente Emenda, porquanto
a matérla constante do dlSPOSltlVO que se almeJa suprl
mlr resultou de acordo entre as 1lderanças

Pela reJelção
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EMENDA 2TD1385-0

AUTOR RONARO CORRÊA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1391-4
AUTOR NYDER BARBOSA - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

D, SpOS1t lVO Emendado Art , go 9 , Caput
suor ima-se. do Caput do Artlgo 9 a seçurrrte

expressão
"comoet tnoo aos trabalhadores decidir

sobre a opor-tum dade e os rrrter-esses que devem por
meio dela defender"

PARECER'
A proposta corrf i our-a supressão de d rsposrt rvo aprovado no

primeiro turno resultante de fusão de emendas.
O autor rrrterrta r-et ir-ar- o caráter amplo do dtr-e t to de

greve
Acrescentamos. entretanto. que esse drr-e t to , conforme a

provado. é uma das mat s trnpor-tarrtes conou i s'tas SOClalS da no
va carta.

Pela reJelcão

EMENDA 2TO1386-8
AUTOR RONARO CORRÊA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

01SPOSltlVO Emendado Artlgo 50 I tnc rso

Supr rrmr-. na íntegra, o § 50 , do ar-t rço 159
do Pr'o.je'to de Coris t t tu rção (B):

PARECER
O § 50 do art 159 do Pro.je'to tem o obaet tvo de tm-

plantar uma s i s'temat rca ef rcaz de controle de preços A.de-
ma i s , é da ma-te alta lmportancla, para a consc rerrt t zação do
consumrdor-. o conhec trnerrto do ônus representado pelos -tr-tbu
tos que me idem sobre as mercador 1as que consome e da marnpu
ção de preços que ocorre na sua comerc 1a 1 1 zação .

As dr f icu ldades ln1C1a1S na tmp'larrtação do s rs'tema ,

portanto, hão de ser sup1antadas pe 1as vantagens, que trará
ao consum1dor
Pela reJelção

EMENDA 2TO1392-2
AUTOR RAI MUNDO REZENDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Sucr- tma-ee a expr-easãc "vedado todo tipo de
comercial1zação" do § 40, do ar t tço 204, do
ProJeto de const i turcac (B)

LXV
Suprima-se, do Art 50, lnC1SO LXV "O

preso tem drr-e-rto à rderrt rf i cação dos responsáv81s
por sua or rsão ou irrter-r-ocator-ro po l rc ra l "

EMENDA 2TO1387-6
AUTOR CHAGAS DUARTE - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER
A ororb icãc de a Unrão aesuau r qualquer encargo f man

ce rro decorrente da cr racão de novo Estado atesta sobr-ernane i 
ra as r-ee t a e ef'e't i vas cond icões de emanc ipaçêo po t i tioa e
adourn s'tr-at tva da futura unrdade f'eder-at iva Pela r-e.ie icãc

EMENDA 2T01393-1
AUTOR RAI MUNDO REZENDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA. REJEIÇÃO

Supr 1mam-se as expressões "facu 1tado a
admtru s'tr-ação tr-ibutár ie , esoec ra lmente para
conrer ir- ef'et tv rdade a esses oboet ivcs ,
tderrt t f rcar-. r-esce rtaoos os d ir-e t tos lndlVlduais e
nos termos da 181, o oa'tr rmómo , os r-endimentos e
as at tv rdades econenncas do corrtr iburrrte ,
r-esce i tados os dir-e rtos rnd tv rdua ta". corrt rdas no
§ 10 , do ar-t rço 151, do Projeto de Conat t tuf cão
(8)

PARECER.
A emenda pretende sucr irmr- do §.40 do art 204 do

ProJeto de const 1tu 1Cão a expressão 11vedado todo o t 1po de
comer-cta l t zação" O dt spos t t ivo trata de transplante de ór
gãos e da co 1eta de sangue

Optamos por manter o texto tal como aprovado no 10
turno de votação, com a supressão das palavras "e seus deri
vados" (do sangue) nos termos do parecer da emenda 2700058-8
que trata do assunto

Pela Re.je i ção

236 do ProJeto deSuor ima-ee o art
Cons't rtu ição "B"

PARECER
Negar ao preso o drr-ertc a tderrt rf i cação dos respon

saveis em 1 nter-r-ccator ic , po l rc ia l s1gn1f1ca ebr rr- porta
ao abuso de autor 1dade, prat 1ca danosa, e, ao mesmo tempo,
tornar frág11 o prlneíp10 pelo qual rnnçuérn sera submet rco a
tratamento desumano ou degradante, or-ev rsto no 1nC1SO 111
do art 50 do Pr-o.jero

Daí a neeess 1dade da manutenção do 1nc 1so LXV do
ar-t ico supr-acrtado , que a emenda pretende supr-tmrr-

Sou pela reJelção da cr-opcs icão

EMENDA 2TO1388-4
AUTOR CHAGAS OUARTE - PF1.:.
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Emenda Supress 1va
Supr tma-ee na alínea B, do r tem XII, do

art i go 21, do Pr-o.jato , a expressão
"em ar-t rcu lacão com os Estados de s i tuacão

de ta is potenc ta i s h idr-ener-cé t tcos"

PARECER
Pe 1e f-eoe 1cão, nos termos da emenda no 21:00659-4

EMENDA 2T01389-2
AUTOR CHAGAS DUARTE - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

D, spos 1t lVO Emendado art 34 , § 2
Supnma-se o § 2, do art 34, das

Dispos1ções Tr-ans t tor tas

PARECER
A Emenda tem em v 1sta a supressão do § 20 do

art 34, que assegura aos atua i s Procuradores da
Repúbl ica o drr-erto de optarem, "de forma 1rretratáve1 11 ,

entre as car-re tr-as do MlnlstérlO Púb l ico e da
Advocacia-Geral da Urn ão

A opção assegurada no d1SPOS1t1vO em causa traduz-se em
medica de rrrter-esee púb t rco , e i s que, com o apr-ove r-tameri

to dos Procuradores na Advocao ra Geral da urrião que enten
rem de optar pelo 1ngresso nesse Úrgão, logrará ele mai s
r-ap idarnerrte assurmr- suas funções logo após aprovada a Le t
Complementar de sua or-cen rzacêo e f'unc ronamerrto , com pes
soal Já cua l if tcado para o exercíC10 da defesa Jud1clal do
Poder Púb l too Federal

Somos, por essa razão, pe 1areJe 1cão da Emenda

EMENDA. 2TO1390-6
AUTOR NYOER BARBOSA - PMD8
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER
Se o ob.je t i vo do ermnerrte Autor da Emenda e o de ev rtar-

poss tve rs ar-b rtr-ar rededes por parte do F1SCO, os termos que
pretende eupr- tmrr- devem justamente cont muar- no texto do art
151, § 10 , a f rrn de que os l trm tes da ação f i sca'l se.jam cla
ramente f 1xados, em confronto com as garant 1as asseguradas
aos corrtr-ibu rrrtes Caso contr-ar io , a sonegação, a fraude e o
con lu io f rcar iem excluídos do campo de ação do F1SCO, consa
grando-se, em def irn t rvo , a rrnpurn dade com que se lesa, nos
d ias de bo.ie , o pa'tr tmóruo púb11CO

Pela reJe1ção

EMENDA 2TO1394-9
AUTOR RAI MUNDO REZENDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o mciso XVIII do artigo 38, do
ProJeto de const itutcao (8)

PARECER.
A emenda pretende supr trmr- o lnC1SO XVIII do art 36

do ProJeto de Consf rtu icão O referldo inC1SO estabelece
precedência para a admrm s-tr-ação f'azendér-re e seus f t sca i s
em sua área de atuação

Optamos por manter o texto or tq tna'l aprovado no 10.
turno de votação da Const 1tu 1nte Por 1SSO, somos pe 1a re-
je i Cão da emenda

EMENDA 2T01395-7
AUTOR RAI MUNDO REZENDE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se a expressão "a empresas sob
controle ac ionar-ro estatal", do 1nC1SO XI, do
ar-t iço 21, do ProJeto de Const,tu,ção (8),
passando a redação do d 1spos 1 t 1vo a ser a
seguinte

"XI explorar, dtr-e'tamerrte ou medrarrte
concessão os serv tcos t e Ief'óntcos , t e leçr-af tcos ,
de tr-ensnn ssão de dados e demai s ser-v icos púb l i cos
de telecomun1 cações , assegurada a prestação de
ser-v icos de mformações por ent idades de d1reita
pr i vado atraves da rede púb l rca de
telecomunlcações explorada pela Urn ão"

suor imtr- no 1nC1SO !II do Art1go.8 a
expressão "ou mdtvrduars", f1cando a seçurrrte
redação

Art 8 I I I I I _ ao smdl cato cabe
a defesa dos d1re1tos e 1nteresses colet1vos,
incluS1ve em questões Judlc1a1s ou
adm1n1strat1vas

PARECER.
Pe 1areje 1Cão, com base no parecer à Emenda 720-5

PARECER'
A emenda ob.jet tva suor-mnr- do ~roJe!o de Conat t tu rcão ,

no lnC1SO XI do art 21, a expressao as empresas sob
controle ec ionar-io estatal 11 , com o obJetlvo de permltir
que os serVlços telefqnlcos t telegraf1cos, de transmlssão
de dados etc possam ser executados por qua 1quer t 1po de
empresa conceSS10nár18 da Un1ão, estatal ou pr1vada

Optamos por manter 8 redação orlglnal, aprovada no 10
turno de votação, que resu lta de acordo de 1, derança

Por lSSO, votamos pela reJe1ção da emenda
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EMENDA 2TD1396-5

AUTOR FERNANDD GASPAR I AN _- PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇAO PARCIAL

PARECER

da Em~~~~ aco lhrmerrto , tendo em v t s'ta as ponder-açõas do Autor

Suor-umr- os paragrafos 10 e 20 da ar-t rço

01SPOS1tlVO Emendado Art 60, Iric t so II
(D't spos i çõee Tr'ans i tór tas l

Supr-j mt r- no Iric i so I I, do Art 60 as
pa 1avras "sendo 1nacumu1ave1 com qua 1~quer
rendlmentc:>s r-eceb-idos dos cofres púb l rcos , exceto
os benef tc ios prev tdenc rar-rcs , ressalvado o
drr-e i to de opção"
O Ir-c-isso I I f' t car-a com a sepu u-rte redação

Inc i so I I "Pensão especia t
correspondente a de i xada-por im segundo tenente
das Forças Armadas que POl ..rá ser requer i da a
qualquer tempo"

PARECER
Entre as mai s s1gn1flcatlvas 1novações que

car-acrer rzam o texto conet i tuc iona l ora em elaboração,
ganha expressão o 1nst 1tuto do mandado de 1n.iuncãc ,
regulado no 1nC1SO LXXII do art 50, CUJO conteudo e
redação emer-oiu de estudos, ponderações e di scussões
demoradas amp1as, abrangentes e profundas

Cre10 que acolher emendas e l trmnando o mst rtuto
ou que alterem o texto aprovado em or imerro turno, para
restr1nglr seu alcance, não se amolda ao pensamento
da rnaror ra

Por 1SS0, sou pela reJelçao da presente emenda

EMENDA 2TO1403-1
AUTOR BONI FÃC10 DE ANDRADA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

D1SPOSltlVO Emendado Art 50, Item LXXII
No Art 50, Item LXXI I, sucr-rmarna-as as

palavras "a falta de", f tcencíc o texto com a
secu rrrta redação

"Art 50, Item LXXI I _ Conceder-se-a
mandado de 1naunção sempre que a norma
regulamentadora torne triv rave l o exer-c rc ro dos
d i r e r tos de l iber-dades conat t tuc rcna'i s e das
prerrogat1vas 1nerentes a naclonalldade, a
eocer-am a e a c i dadarria "

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01402-3
AUTOR MELO FREIRE
SUPRESSIVA

PARECER
O ex-combatehte ,Ja foi contemplado no novo texto Consrt r r-

tuc iona t com outros benef i c ros , rnc Ius t ve a pensão especra l

prevista no i tem 11 do art 60 das D'i spos tcões Transltórlas
correspondente à de t xada por um segundo-tenente das Força~
Armadas, d t SPOSlt 1VO este cuaa parte formal a emenda pretende
suor umr- Não concordamos com a supressão euoer-rda O 1_

tem c i t ado benef i c ra todos os ex-combatentes que car-t ic rca-

~~~1efet 1 vamente de operações be 11cas na Segunda Guerra Mun-

Podem ocorrer casos de esta'tu'tar tos , a esta altura Ja 1_
dosos - o conf l rto termlnou em 1945 - que não poderão acumu
lar seus venc rmerrtos com a pensão em questão ressalvado o
d~relto de opção, mas são couou t as rmos Alem'do rnat s , a pen
sao em apreço e acumu l áve l com os benef í c ros pr'evrdénc-i ar--ros

~~~at~~~e~~~ges, de i xaroos de acolher a emenda em questão

172

PARECER
A f r sca l rzacão das f mancas oub t rcas pelo parlamento é

uma concu t s t a or- umda do Estado t rber-a t e decorre do pr vnc r-:
p10 da soberanla popular

Neste momento em que dese.jamos ver r-estece tec roas as
prerrogat1vas do Poder Leg1slat1vo para o pleno exerciC10 de

representação popular, é extremamente tmoor-tarrte que este Po-
der matenha uma corm ssão rnt s t a permanente (que a emenda m-
tenta supr tmtr-) para exarmnar- os planos, os orçamentos e
exercer o acompanhamento e a f 1sca 11 zação dos mesmos

Pela reJelção

Supr-tmir- a expressão "para um mandato de
se i s anos não renovaval" do ar-t rco 75, paragrafo
2, Que f tear ia com a segulnte redação "Os
Mlnlstros do Tr tbuna l de Contas da Urn ão serão
asco 1h, dos, obedec 1das as segu, ntes cond 1cões "

EMENDA 2TO1397-3
AUTOR FERNANDO GASPARIAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01398-1
AUTOR FERNANDO GASPAR I AN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor irm r- a expressão "complementar" ~o caput
do ar-t tcc 197, que f i car i a com a seou irrte redação

"O s i sreme f trrartce tr-o nacional, estruturado
de forma a promover o desenvotv tmerrto equ i l tbr-ado
do País e a servu- aos lnteressados da
cotet rv ideoe , será regulado em 181, que drscor-é ,
mc lus ive , sobre 11

PARECER
A emerda pretende supr-rrmr- a palavra "complementar" do

caput do art 197 É que f 01 aprovado no 10 turno de votação
que o s rstema f trrance tr-o nacrona l ser-a regulado em 1e1 com
plementar O autor da emenda ob.jet iva , com 1SS0, que o s is-te
ma f1nance1ro nac iona l corrt irure a ser regulado por 1e1 or-d i 
nar i a , como tem s í do da tr-adrção .jur- uf tca do Pais

Não obstante, acr-ed rtamos que a Cormasão t emat rca. onde
se or rc mou a ex rçênc i a de 1e1 complementar tenha encontrado
fundadas razões nesse serrt rdo , alem da s trno l as vontade de
ex rç tr- quorum qua l tf rcado para a trrtrodução dos d1SPOS1t1VOS
const 1tuc iona 1 s

Somos pela reoe icao da emenda

PARECER
Tendo em v t s t a nosso parecer à Emenda número 2T00068-5.

de caráter ma' s amp1o I somos pe 1a aprovação, em parte I desta
propos icão

EMENDA 2TO1399-0
AUTOR MATHEUS IENSEN - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Dê-se ao Paragrafo 10 do Art 212 a
seçu irrte redação

"§ 1 O acesso ao ens-mo publ ico
oor rcatór io e- gratu1to é círr-e i to púb l rco
suboet tvo"

PARECER
O autor propõe o acr-eac tmo da palavra "púb l rco" no § 10

art 212, com O oboet tvo de e l rm-mar- contrad1ção entre a re
dação desse dlSPOS1tlVO e as do lnC1SO IV do art 210 e Para
grafo UnlCO do art 216

Não vemos a corrtr-acn ção , vez que o "caput" do própr10
art 212 Ja estabelece o acesso ao ensino obr tçator ro e gra
tu 1to como dever do Estado

Ante o exposto, somos pe 1areJe 1cão da emenda

EMENDA 2T01400-7
AUTOR GONZAGA PATRIOTA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se do lnC1SO I do § 20 do art 75
do ProJeto aprovado em cr imerr-o Turno a segulnte
clausula "e Membros do Mtru s'ter io Públ1CO Junto
ao Tr-tbuna I de Contas da Urrrão;" f rcando aSS1m
redlg1do o 1nC1SO

I - Um terço escolh1do pelo Pres1dente da
Repúb 11ca, com aprovação do Senado Federa1 o sendo
d01S alternadamente dentre audltores, lnd1cados em
llsta tr1pllce pelo Tr1bunal, segundo os cr1ter10s
de ant 1gu1dade e merec 1menta

PARECER
Pela reJ81ção nos termos do parecer a emenda 2T00374-9

EMENDA 2T01401-5
AUTOR FRANCISCO CARNEIRO - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

TITULO VI I _ CAPÍTULO I I _ ART 188 e 196
Natureza da emenda Contrad1ção
Texto 1nclusão de paragrafo nos artlgos 188

e 196 do ProJeto de ConstltulÇão (B)
§ _ Os 1móve1S pub11COS não serão adQu1r1dos

por usucap1ão

EMENDA 2TO1404-0
AUTOR BONIFAclO DE ANDRADA - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA RF.JEI çÃO

D1SPOSltlVO Emendado Art 207, l nc i so I I I
Suor-una-aa no Art 207, tnc rso I I I as

palavras "de Pr1meiro ou Segundo Grau"" o f rcando o
t ex to do d1spos 1 t 1vo com a segu 1nt e redação

"Art 207, Incrso 111 _ Apos t r trrta anos ao
professor e apos vrrrte e c rnco anos a professora
por efe't tvo exer-c tc io de maglstêrlo

PARECER
A Emenda, 't enc tonando assegurar aos professores de ter

ce tr-o grau drr-e rto à aposerrtadcr-ra após trmta anos, se ho
mem, e o vinte e c inco anos, se mulher, por ef'et rvo exerc íc io

de função de rnaçt s't erro , pretende ret tr-ar-. da parte f roa l do

~â~mp~~~e~~oa~~ s;g3n~~ ~~~~~to de Cons't t tu icão , a expressão

O texto resultou de acordo entre as l rder-anças , acordo
esse que recebeu, em Plenárlo o a esmagadora unarnrmdada de
432 votos f'avor'ave i s e nenhum contr-ar io , ver r f i cando-sse , ape
nas, duas abstenções

Pela reJe1ção

EMENDA 2TO1405-B
AUTOR AGASSI Z ALMEIDA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr1ma-se, do Art 90 § 40, das
D1Spos1ções Trans1tor1as, do Pro,Jeto de
Const1tu1Çâo, a palavra "Vereador"

Art 90.

§ 40 _ Onde se lê, "Aos que, por força de
atos lnst1tuc1onals, tenham exerC1do gr-atultamente
mandato e 1et 1vo de Vereador. ser-l hes-ão
computados, para efe1to de aposentadorla no
serVlço públ1co e prev1dêncla soc1a1, os
respectlvos per10dos

Le1a-se ,
"Aos que, por força de atos lnst1tucl0nals,



tenham exer-c-eo gratultamente mandato e let tvo ,
ser-lhes-ão computados, para efeito de
aposentadoria no serv rco púb l rco e pr-ev rdénc ra
soo ta l , os r-escect ivcs períodos"

EMENDA 2T01411-2
AUTOR MARCO MACIEL
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

137

PARECER
A emenda pretende suor irmr- a palavra lovereador " do §

40. do art 90 das 01Sposlções Transltórias a dlSPOSltlVO
refere-se aos que tenham exer-c ido gratultamente mandato ele -
tivo por forca de atos ms't rtuc rona í s •

Optamos porém, por manter a redação tal como aprovada
no 10 turno de votação

Pela rejeição '

EMENDA, 2TD1406-6
AUTOR AGASS I Z ALME IDA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr untr-, no ar-t rao 10, as expressões
"co l eç iados dcs" e "púb l rcos"

PARECER
Ob,Jetlva a emenda estender o alcance do drr-e t to de par

't i c rpação de trabalhadores e empregadores a todos os órgãos,
púb l rcos ou pr t vados , e l rrrnnando a r-estr rcão proposta no ar
t,go 10

A supressão pretend 1da descar acter i za o sent 1do da maté
r i a, po i s apenas os órgãos púb 1 1cos podem 1mper obr1gações
de natureza soc ra l e f i sca l , o que não acontece com as empre
sas pr 1vadas

PARECER
A Emenda tem por f mal rdade suor rmtr- o art 231 do Pro

,Jeto, entendendo o Autor mconcr-uerrte o fato de per-rrn t tr- o
menor a partir de 16 anos de votar e cons ider-a-jo trumotrtáve l
até atmg,r 18 anos

Parece-nos cabível a observação do proponente, p01S não
ê Justo que o c t dadão entre 16 e 18 anos possa escolher os
dlrigentes do seu País e não assuma responsabi 1 idade quanto
aos atas que prat 1ca.

SomosI po i s , pe 1a aprovação

Suprima-se o Art
Const , tu 'Cão

231 do Pr-o.jeto de EMENDA 2T01412-1
AUTOR MARCO MACIEL - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ese do art 14 a expressão "com valor
19ual para todos"

PARECER
Pretende o autor supr-rrmr- a expressão "com valor

,gual para todos", no art 14, que trata dos ntr-e rtos Pc l t t t-'
cos

J:: de ser mant 1da a refer 1da expressão, tendo em
v'ista Que a mesma é necessar-ra e va'lor-rza o voto

Pela reJelção

suor ima-se o lnC1SO IV do artlgo 17.

Supr tmarrr-se , no lnC1SO XIII do ar-t rço 50, as
expressões "no último caso"

PARECER
Pela reJelção, nos termos do parecer à Emenda no

2t00430-3

PARECER
Pretende o autor supr-urur- o mciso IV do art 17, que

ex ice "f'unc ronarnerrto parlamentar de acordo com a 'le t", como
precerto a ser obedec rdo na or-çarn zacão e f'unc i onamento
dos par-t rdcs po l t t rcos

Entendemos que o r-efet-j do d i spos t t rvo é desnecessário e
drspensave l , tendo em v i s ta que essa cond rção esta lmpllcíta
no caput do ar-t ico

Pe 1a aprovação

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T01413-9
AUTOR MARCO MACI EL
SUPRESSIVA

EMENDA 2T01414-7
AUTOR JOSIô TI NOCO
SUPRESSIVA

suor-nna-sa o § 10 , do Art 183 do ProJeto
de Consf i tuf cão

EMENDA, 2TD1407-4
AUTOR AGASSIZ ALMEIDA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Segundo o art 183, caput , do Projeto de Const i tu, ção

(B), const i tuem monopó l ro da União todas as at rv rdades re-
tac ionadas com pesquisa, lavra e aor-cve t temerrto de petróleo
e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como de
mtnér ios e menera is nucleares e seus der tvados , conforme es
pec i f t cado em cinco i tens

, Conforme o § io, do Art 183, "o nomopo l ro pr-ev rs'to
neste ar t tço rnc'lu t os rlSCOS e resultado s decorrentes das
at iv f dades nele menc ionadas , vedado a Urri ão ceder ou conce
der Qualquer tipo de par-t rc ipação , em escec i e ou em valor,
na exploração de Jazldas de petróleo ou gas natural"

A emenda propõe a supressão do c, tado § 10 , o que nos
parece mconvern errte

Pela reJe,ção da Emenda

EMENDA 2TO1408-2
AUTOR' AGASSIZ ALMEIDA .. - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO1415-5
AUTOR JOSE TINOCO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

ar-t ico 206, as
corrtr tbutção

repercussão em

no§40 do
efeito de

consequente

suor-1mam-se,
expressões "para
pr-ev idenc tár ta e
benefícios"

PARECER
A Jurisprudêncla dos nossos Tr-rbuna t a Trabalhistas, par

t rcu tar-merrte a do Trlbuna1 Super lar do Trabalho, reconhece
que as cr-at t f rcacões pagas com hab t tua l rdade rrrt eçr-arn o sa-
'lár to para ef'e t to de benef rc ios cr-evtdencrer ios. E proceden-
te, portanto, o texto do § 40 do art 206 do ProJeto de
Cons't r tu rção , que estabelece que "os ganhos hab i tuai s do em
pregado, a qualquer título, serão mcor-podar-os ao salário
para efeito de contr-rburçãc previdenciária e consequerrte re
percussão em benef í c 1os"

Pe 1a r-eoe1ção da emenda

sucr una-se , do ProJeto de const rturcãc , e
parágrafo 30 , do Art 187

PARECER
Pretende o proponente exc lu tr- a -mden rzacêo em dmhe ir-o

da deeapr-opr-facêo de rrnóve l urbano
Entendemos que o d i spos t t tvo deve permanecer como pro-

posto no texto conet t tuc tona l para Que o proprletário do tmó-'
ve 1 urbano não se.ia pena 11zado no caso de desapropr 1ação
por ut i 1 idade púb l ica A pena l rdade está pr-ev i s'ta no tnc i so
III do § 40, caso o im6vel não se.ja edrf tcado , ut r l i zado ou
seaa subut 1 1 1 zado

Pela reJelção

EMENDA 2TO1409-1
AUTOR OSVALDO COELHO - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Subat i tua-ae , no § 10 do i tem IV do art
76, do PrOJeto de Corust t tu t ção (B), o termo
"abuso" por "llegalldade"

Artlg0 241 sucr-rma-se a expressão"
Ex i s'terrtes á dãta da promulgação da

Cons't t tu i ção "

PARECER
Tendo em v i s'ta a corrtr-ad i cão eemàrrt r ca detectada entre

o parágrafo 10 , item V, do art 76 e o "caput " do art 72,
somos pelo acolhimento desta emenda

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr 1marrr-se , no art 1go 28, as expressões
"observado, quanto ao ma1S, o dt sposto no art 1go
79"

suor umr- o lnC'SO XXVIII do ar-t tco 70

EMENDA 2T01417-1
AUTOR JOSÉ MENDONÇA BEZERRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1416-3
AUTOR JOSE TINOCO
SUPRESSIVA

PARECER
Pretende o autor eupr-trm r- a expressão "observado, Quanto

ao mars , o d,SPOS,tlVO no artlg0 79", que trata da eleição em
do i s turnos para a escolha do Governador e Vrce-Gover-nador- de
Estado

A e le ição por rnaior ra absoluta é mai s democr-à't rca e a es-
colha sempre r-eca i no candidato Que tem a pr-ef'er-énc ta da
maror ra do e te i tor-ado

Pela r-e.ie icao

PARECER
a seguro contra ac iderrtes de trabalho, a cargo do empre

gador, bem como a mdenrzação a Que o mesmo está obr rçado ,
quando mcor-r-er- em dolo ou culpa, são lnquestionavelmente um

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T01410-4
AUTOR MARCO MACI EL
SUPRESSIVA

PARECER'
a texto do art 241 do ProJeto não dá margem a 1nter-pr-e

tações ambíguas, nem pretende tnst í turr- "reserva de mercado"
em favor do SESI, SENAI, SESC, SENAC e SENAR (cr raco pelo
art 69 das ürscosicões Tr-ans t tór tas ) Em verdade, o que o
texto a lmeua é sustar o sur-c rmerrtc rnd rscr-rmmado de outras
errt tdades s irru lar-es , com O f r to de ev-rter- uma ver-dade ira so
brecarga na folha de sa 1ár 1os

Pela reJelção



138 drr-erto do trabalhador e, sobretudo, uma garant,a de Que o
empregador zelará pela segurança nas at tv tdaoes pr-cdut ivas
que desenvo1ver Em face do exposto. somos pe 1a r-eoe t ção da
emenda

EMENDA 2TO1418-0
AUTOR GUILHERME PALMEIRA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO1423-6
AUTOR PAULO MARQUES - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

suor-una-se o tnc tso I I do art1go 154 do
Projeto de const 1 tu i ção (redação para o 20.
Turno)

PARECER
O autor, com a presente emenda, intenta suorumr- o in-

C1S0 11. do Art 154 do ProJeto
Em que pese os e 1evadas or-ooóe1tos do 11ustre const i 

tu 1rrte , não aco 1heremos a presente proposta. vez que os em
pr-és't trros comou l sór tos , quando adequadamente ut r l rzadcs ,
cons't i tuem-se em 1mportantes mstr-omerrtos de pol ítica
púb l ica

Pela reJe1ção.

Suprimir. no artigo 22 do Ato das
D1Sposlçôes Tr-ans t tór ras , a expressão
"jrnrrter-r-uoto"

PARECER
Ob.jet rva a emenda suor umr- o termo "1n 1nterrupto" do

art 22 do Ato das Dj spcs tções Constltuclonals Transitórlas
A supressão proposta não deve encontrar guarlda. O exercíCl0
rmnter-ructo e condição basi lar rmpos'ta pelo legislador cons
t t tuc iona'l para aqursncão da estab i 1idade

É prêmio instituido para os que demonstraram constância
no desempenho de at rvrdades na admtrn s'tr-ação púb l rca Pela
rejeição EMENDA 2TO1424-4

AUTOR PEDRO CANEDO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1419-8
AUTOR' GUI LHERME PALMEI RA _- PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇAO

COrrlJa-se a redação da a1 inea "gll do mc tso
I do art i go 108 • subst i tu 1ndo-se a expressão
"r-equf s-rtada" por "soj rc t tada"

Suprimam-se, no ar-t tçc 50., caput , as
expressões "aos bras t te ir-os e estrangeiros
r-es icíentes no País"

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer of'er-eo tdo à Emenda

no 2T00677/2

sucr rma-se o § 20 do ar-t iço 120 do Projeto
de Const r tu rção (redação para o 20 Turno).

PARECER
Intenta a emenda em anã 1i se a supressão da § 20 do art.

120 do pro.re'to or-iundo do 10 Turno Alega o 1lustrado autor
que o dlSPOSltlVO fere o pr1nciplO da separação dos poderes.
quanto er-ra conf l rto de atr ibuicões entre a JustlÇa do Trabe
lho e o Poder LeglSlativo.

As ponderações da Ccnet r-tu'rrrte são per-cuc rerrtes e funda
das, entretanto, devemos alertar que, desde a aprovação por
esta Relatorla da Emenda 2T01633-6, o d i spos i t tvo f icou aorr
morado e deve ser mant 1do

Pela reJe1çaO

PARECER
Aprovo nos termos do parecer a Emenda no 2t00432-0

Suprima-se do inC1S0 LXXIII do art1go 50 do
Pr-o.re'to de Const 1 tu 1 ção (redação para o 20
Turno), o seouirrte vocábulo
"LXXI I I . a braSl l e rr-o ' •

PARECER
É propósito da presente Emenda suost i turr , a titulo de

correção de 11nguagem , na a l inea "g", do i tem I, do art 108,
que eatatu i comoetênc ta do supremo Tr tbuna l Federal, a ex
pressão" r-eours rtar-", por "sot icrtar-"

Prevê o d ispos rt ivo em causa que compete ao Supremo Trl
bunal Federal decid ir- sobre "a extr-ad ição r-equ ts rtada por Es
tado estr-ance tr-o''

Tem razão o nobre Autor da Emenda, p01S o termo r-equ t-'

sitar entende como ato de au'tor rdede eucer-ior- face à que de
va atender ao ato r-ecurs rtcr-ro Inadequada, P01S no texto a é
a expressão "r-ecu is i tar-". adequando-se à eat tpu lação const r-

tuc iona) em causa o termo "sol tc rtar-"
Por essa razão somos favoráve 1 á aprovação da Emenda.

EMENDA' 2T01420-1
AUTOR GUILHERME PALMEIRA - PFL
SUPRESSiVA PARECER PELA REJEiÇÃO

sccr ima-se , no art i ço 156. mC1SO VI, letra
"c", do Projeto de Cons t t tu tção (redação para o
2o~ turno), a expr-essão segu 1nte

"c) dos t raba 1hadores

PARECER
Os etndrcatos de trabalhadores prestam relevantes serVl

ços de aes t s'tênc ta scc ra l a seus assoc iedcs , sem qualquer ob
Jetivo de lucro, O que Justlflca a sua rnclusão entre os be
nefrc tár tos da ummdade tr-ibutár-ia a que se refere o art.
156 inc iso VI, al ínea "c" do Pr-o.jeto

, A supressão dos termos "de trabalhadores", do referldo
texto, estenderla a rmuntdade aos s mdtcatos de empresas, cu
JOS serviços alcançam errt tdadas que v i sam lucros, de carac
terlstlcas bem diver-sas dos assoc iados dos s mdtcatos de tra-
balhadores, os qua i s são, na sua major ta , carentes de aSS1S-
t énc ra médico-hospltalar, odorrto lóç tca , ns tco l óçica , Jurí
dica e sociat

Pela r-eoe tcêo

EMENDA 2TO1425-2
AUTOR ALERCIO DIAS
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1426-1
AUTOR ALÉRC10 OI AS
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1427-9
AUTOR JOSÉ MOURA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO ~

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2T01421-0
AUTOR PAULO MARQUES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr rrna-ese o lnC1SO I do § 20. do artigo 60
do Projeto de Const1tu1Ção (redação para o 20
turno)

PARECER
A emenda pretende suor-umr- o mci so I do parágrafo 20

do art 60 do Projeto de Ccnst r tu tcão O cn scosrt tvo em refe
rênc i a estabe1ece a competênc 1a das cormssões do Congresso
Nac tona l para ch scut rr- e votar projetos de Ie i

A ma'tér- 1a aprovada no 10 turno de votação resu 1ta de
toda um processo rrric raoo nas SUbCOlnlSSÕeS e corm seõee temá
t rcas e não merece ser eupr-tmrda neste 20 turno

Pela r-e.ie icãc

EMENDA 2TO1422-8
AUTOR PAULO MARQUES - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supr rrna-ese do 1nC1SO I do artlgo 24 do
Projeto de Const r tu i çêo (redação para o 20 Turno,
o segu 1nt e vocábu 1o

"I económrco ,

PARECER
ürscor-derroe do t lustr-e autor da emenda, de que a PÓSS1

b t l rdade de a Urrião e os Estados Ieç i s lar-em concorrentemente
sobre o ch r-er fo ecooõrmco possa acarretar dr s'tcr-cões , com
preJU1Z0 para o oesenvo'tvrmerrtc das at rvroaoes eoonórm cas
Muito pelo contr-ar-io Tal faculdade tr-a eneeaar o atencnmento
às pecut rar-roadear-eatona is e oermrt ir-a. por certo, o surgl
menta de fecundas inovações nesse complexo campo do ütr-e i tc

Pela r-e.ieição

Suprima-se do art 50. Inc i so XLVIII, a1 inea
'a, a expressão "Salvo em Caso de Guerra
declarada'

PARECER
A cr-escr-rcãc que veda a pena de morte, salvo em caso de

guerra declarada, constante do ProJeto representa, a meu ver,
a tradução da vontade, da grande mator i a dos membros da As

aemblé ra Nac tona l Ccns't t tu rrrte , que reflete o pensamento da
Nação bras i l e rr-a.

Supr-tmrr- o texto aprovado em prrme u-o turno, total ou
par-c ta lmerrte , parece-me 1naust rr rcave t , uma vez que presentes

as razões deternnnarrtes de formula l rtera l encontrada ao
longo das cnscussees que o tema enseaou

Manlfesto-me pela r-e.je rção nos termos do parecer ofereci
do á emenda no 2t00247-5

EMENDA 2T01428-7
AUTOR MARIA DE LOURDES A8ADIA - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 40. caput _ Pr-o.jeto (B)
Suprima-se no art1go 40, caput a expressão

"e das fundações púb11cas"

PARECER
A emenda pretende sucr umr- do caput do art 40 do Pro

Jet'o de Const r tu rção a expressão "e das fundações públicas".
O art 40 trata do r'eç irne JurídlCo úrrico e planos de carrei
ra para as serv 1dores pub 11COS O autor da emenda não concor
da em estender esse reglme uur rd rco dos ser-v idor-es púb l i coa
para as fundações púb11cas

Optamos pela manutenção do texto aprovado no 10. tur
no, tnc lurndo-ae os ser-vidor-es das fundaçães públ rcas

Votamos pe 1a reae i ção da emenda



EMENDA. 2TO1429-5
AUTOR MARI A DE LOURDES ABADI A ,- PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 223, I _ ProJeto (B)
Suprlma-se no inciso I. do artlgo 223. a

expressão "locais'

PARECER
Por não merecer aco1h1da a a1teracão proposta pe 1a emen

da. op i namos pe1a sua reJ8' ção .

EMENDA. 2TO1430-9
AUTOR GEOVANI BDRGES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rrm r , no inciso XI do ar-t ioc 70, as
expressões "desvinculada da remuneração"

PARECER
Com a apresentação da presente Emenda supressiva de ex

pressão, d1rlg1da ao r tem XI do art 70 do ProJeto de Cons
-tt-tu rção , pretende o seu autor estabelecer que a participação

dos t raba 1hadores nos 1ueres da empresa será v, nau 1ada à
remuneração por e 1as perceb i da

E mausta a med rda pretendida pela Emenda, porque. em
primeiro lugar. a par-t tc ipação dos trabalhadores nos lucros
da empresa acontecerá sempre que estes ocorrerem e na exata
proporção dos mesmas A vmcu lação almejada pela Emenda a-

car-r-etar ra verdadeira hab t tua l rdade de pagamento, que acaba
r i a por fazer com que ta1 percentua 1 passasse a integrar de
f trn t ivamerrte a remuneração do trabalhador, mesmo na ino
carrênc 1a de 1ucros por parte da empresa

Pela reJelcão

EMENDA' 2T01431-7
AUTDR' JALLES FONTOURA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se, do parágrafo único do art 77, a
expressão "que serão 1ntegrados por sete
conse lheu-os" .

PARECER
Pe 1areJe 1cão nos termos do parecer oferec i do à emenda

2T00262-9

EMENDA 2TO1432-5
AUTOR JOSÉ MDURA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ee do art rço 233, in f ine , a
expressão "mesmo na ocorrênc 1a de doenças
f'a'ta i s"

PARECER
Ob.iet tva a Emenda alterar o art 233, caput, entendendo o

Autor que não é poes tve l ao Estado garantlr o du-e rto à V1
da das pessoas 1 dosas

Entendemos que a proposta não deve ser acolhida, pois o
fato de se manter a redação aprovada no 1 turno não exclui a
poasib i l rdade de, na redação f1nal, se.ia adequado o pensamen
to do 1egls1ador quanto à interrupção da vida por métodos
er-t te tc re rs

Somos, po t s , pela reJelção

EMENDA 2T01434-1
AUTOR, ANNA MARIA RATTES - PSDB
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Titulo VIII _ DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO VIII _ DOS INDIOS

Restabelece, no f rna l do texto do § 60 do
artigo 234, a expressão "na forma da 1e1",
constante do texto do § 40 do ar-t ico 269 aprovado
em P1enárlo, f icando com a Segu1nte redação

Art 234
§ 60 _ São nulos e ext rrrtos , não produzlndo

ef'e-rtos Jurídlcos, os atos que tenham por ob.jeto a
ocupação, o dorürno e a posse das terras a que se
refere este ar-t icc, ou a exploração das r rcuezas
naturais do solo, f luv t a í s e lacustres neles
ex i stentes, ressa1vado re 1avante interesse púb11co
da Urn ão , segundo o que cn spuzer- lei complementar,
não gerando a nul idade e ext tncão direito a
i nden i zação ou ações cont r-a a Un1ão , sa 1vo , na
forma da 'le t , quanto as benfeltorlas der rvadas da
ocupação de boa fé

PARECER
A Emenda tem por f i na 1idade restabe1ecer no § 60, do

art. 234 do ProJeto {S1 a expressão "na forma da lel" após a
palavra "salvo", constante do § 40 do art 269 aprovado no
10 Turno

Entendemos que a proposta merece nossa acolh,da, por ter
s ioo originado o referldo art 269 de acordo que ressaltou em
fusão de emendas, optando-se pela remissão "á forma da 1e1"
para que esta pudesse regular as ações sobre terras lnd'ge
nas Somos, P018, pela aprovação

EMENDA 2TO1435-0
AUTOR ANNA MARIA RATTES - PSDB
POR DMISSÃD PARECER PELA REJEIÇÃD

Dê-se ao parágrafo 10 do Art 90, a
redação aprovada em 10 turno

" § 10 _ Quando se tratar de serviços ou
at iv tdades essencia i s def rrndas em Ie t , esta
d i spor-à sobre o atendtmento das necesaj dades

i nadi áve i s da comum dade

PARECER,
a autor intenta restabelecer redação aprovada no 1 turno

de votação
Em que pese os elevados orccos rtos do autor, somos lJe10

não aco lb imerrto da emenda, por entendermos que a redação do
Projeto de Cons't t t u tção (B) - 20 turno ê, alêm de concisa,
mai s ob.íet tva

Pela reJelcào

EMENOA' 2TO1435-8
AUTOR ANNA MARIA RATTES - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Supr1ma-se no parágrafo únlCO do Artigo 29,
das 01Sposlções Tr-ans t tor-ias , a secuirrte
expressão "r-espertadcs os atos pr-at rcados na sua
Vigência"

PARECER
A proposta ê de supressão per-c ra l do art 29 do Ato das

Olsposições Conet t tuc tona i s Tr'ans rtór-ras Uma vez que temos
op mado pela supressão total, nos termos da Emenda 2T00639-0,
manifestamo-nos pela prejudlclalldade desta

EMENOA 2TO1437-6
AUTOR' ANNA MAR I A RATTES - PSDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃD

Dê-se ao tnc i so XI do Art 98 a seçurrrte
redação

XI _ nos t r 1buna 1S com número super 1ar a
v irrte e cinco Julgadol~es poderá ser cons't rtu tdo
órgão esoeoraj , com o mínimo de onze e o máximo de
v irrte e cinco membros, para a exer-c'tcro das
atr-tbu tções aomtrriatr-at tvas e .jur-rad tc rona-ra da
conpe'tênc ta do tr-ibuna l pleno

PARECER
A alteração preconi zada na emenda para o texto do 1 tem IX

do art 98 nos par-ece oportuna, D01S suav i sa a rlgldez do
d t spoart rvo , f rcando a inst rturcao do órgão especra t que a
matér-ia demanda com maior- f Iex rb t l idade, tendo em v i s'ta as
pecu l rar rdadea reglonals

EMENDA 2TO1438-4
AUTOR MANDEL MOREI RA - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Dê-se ao art 32 do Ato das Dj spos tçõea
Conet t'tuc tona i s Transltórlas a seguinte redação

" Art 32 _ E asssegurada a garant , a da
vitallC1edade aos atuais Mlnlstros do Tr-rbona I de
Contas da Urn ão e Conse The rr-oa dos Tr tbunars de

Contas dos Estados, do Distr1to Federal, do
MumciplO e dos Conselhos e Tr-tbuna t s de Contas
dos Municipios "

PARECER
Não se nos afigura adru es tve l estender a garantia de

v r ta l tc redade dos atua i s Minlstros do Tr tbuna I de Contas da
Urriãc , corrt rda no art 32 do Ato das D1Spos .... ções conerrtuc to
nais Transitórlas, aos t i tu tar-es dos órgãos equtva lerrtes nos
Estados, no Distrito Federal e nos MuniciplOs, Não é matér-ia
para a Const -rtu tção Federal

Pela rejeição

EMENDA 2TO1439-2
AUTOR MANOEL MORE I RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO Inc i so 11I, Art 207 do Pr-o.ietc
aprovado em 10 Turno

Suor trmr- as secumtes expressôes do Inciso
111, doArt 207," de pr ime u-o ou segundo
grau ""

PARECER
A Emenda, tenclonando assegurar aos professores de ter

ceiro grau direito à aposentadoria após tr irrta anos, se ho
mem, e, v i rrt e e c trrco anos, se mulher, por ef'e't t vo exercício
de função de magistério, pretende retirar, da parte f j rta l do
item III do art. 207 do ProJeto de Const 1tu rção , a expressão
lide pr tme tr-o ou segundo grau ll

O texto resultou de acordo entre as Lider-anças , acordo
esse que recebeu, em P1enár 1o , a esmagadora unan i m1dade de
432 votos favoráveis e nenhum contr-ár to , ver rf icando-se , ape
nas, duas abstenções

Pela reJelção

EMENDA 2TO1440-5
AUTOR MANOEL MORE I RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APRDVAÇÃO

DISPOSITIVO Art 16 do ProJeto aprovado no
10 Turno

Supr-rm rr- o artlgo 16 do ProJeto aprovado no
10 Turno

PARECER
Pretende o autor aupr-tm tr- o art 16, Que só permi-te a

vlgência de Ie i e1eltoral após um ano depo t s sua promulgação
Concordamos com o argumento de que o drsocs t t ivo é ,r-

r-ea l i st ico
A norma constituclona1 não deve criar obstáculos ao pro

cesso po l í t icc, que é d rnármco
Pe1a aprovação
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suor-mia-se do § 1 do art. 171
" ,para os mveat rmerrtos e outras despesas

destes decorrentes 11 , f 1cando com a segu 1nte
redação

"A Ie i que tnst rtu ir- o plano p lur ranua'l
estabelecerá d tr-e-tr-rzee , ob.jet rvos e metas da
adm1ni stração pOb11ca federa 1, bem como sua

EMENDA 2TO1441-4
AUTOR' MANOEL MOREI RA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Dispositivo' Art 99 e se § Omcc do Pr-o.je-to
aprovado em 1 turno

Referência Quinto Cons't t tuc tona l
( indicação)

Suprlmir as seçu irrtes expressões do "caput"
do Artigo 99: '". indicados em lista sextupla
pelos órgãos de representação das r-espect ivas
classes." E, em consequénc ta , euor-untr- t;E\mbem as
seguintes expressões do § Onico do mesmo artigo
"Recebida a trid toação "

PARECER.
Tendo em v rs'ta a Emenda a supressão, no caput do art 99,

a expressão mdtcat tva de que cabe aos órgãos de representa
ção das classes dos advogados e do M1nlstérl0 Público fazer a
tndrcação dos respectivos membros para efeito de ocupação do
quinto a eleas reservado na compos tção dos Tr-tbuna i s Reglo
nais Federals, nos tr-tbunais dos Estados e no do Distrlto Fe
deral e Territónos.

A fundamentação apresentada a teor de justiflcar a supres
são proposta está no argumento de que a rnd rcação em causa
ensejaria ",ntromiss5es políticas indesejáveis no Poder Judi
ciário"

Não entendemos aas rm, data. verna do nobre Autor da Emen
da. Muito ao corrtr-ár ro , antes da trrf Iuênc ra pol t t tca a deter
minar a indicação, a posas tb r l tdace de os órgãos da classe
fazerem as tndrcações de seus membros rnars assegura que o
rndf cado merece a escolha f'e t t a pelas Pares, coma elemento
dlgnlflcará a respectiva classe nas elevadas funções ,Judcan-
tes E quem tem mai s mter-esse em preservar a classe senão
os respectivos membros? A tndrcacãc feita, a'l i ás , fora da
classe a que ca tba a vaga a preencher nos Tr rbuna í e , pode
ensejar mdrcacões sem aquele ccmor-onn sso da r-esponaab i l i dade
da representação, que just 1f i ca , a 1i ás, o e 1evado munus 1
nerente à função Judicante, de que será -ínves-t rdo o membro
da c 1asse representada

Somos, pelas precedentes razões, corrtr-ár tos à aprovação da
Emenda

Pe1arejereão

EMENDA 2T01448-1
AUTOR ROBERTO CAMPOS - POS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

- PDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOi 445-5

~~~~êss~e~ERTO C~MPOS

suor-unam-se , do lnC1SO do ar-t rço 50 do
ProJeto de Const 1tu rção (B) , as sesu irrtes
expressões "ou atos que acarretem encargos ou
ccmcr-ceu ssos gravosos ao patr-tmõnro nacrone t"

Supr rmarn-ae , no tnc rso 11 do "caput " do
art1go 177 do ProJeto de Const 1tu reão (redação
para o 2, turno), as segu 1ntes expressões:

"I I _ efet 1vo em caráter permanente
efetwo. a t t tu lar tdade da maioria de seu

caprta l votante e, 11

PARECER'
O "quorum" qua'l rf rcado estabelecido pelas expressões que

o i lustre autor da emenda deseja supr rrmr- conferem maior au
tentlcidade e atrtor i dade , uma vez que se trata de órgão de
comoos icão nn s'ta , de deputados e senadores, de origem parti
dária d i f'er-errte

Pela r-e.ie içao

EMENDA. 2TOi447-3
AUTOR ROBERTO CAMPOS - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr- tmam-ee do § 2 do Art 30 do Ato das
Disposlçôes Cons't rtuc tona i s Tr-ans rtor-ras do
Proaeto da Const t tu i ção (B) • as seçu irrtes

expressões
"proporá ao Poder Execut i vo a dec1ar-ação

de nu l rdade do ato e"

PARECER'
Optamos por manter a redação do pr-rme ir-c turno de vo

tação, tendo em v i s'ta que a ma-tér-ia sob exame f 01 submetida
à exaust iva d'iscussêc entre as 1ideranças da ANe, que, para
sua aprovação, estabeleceram prévio acordo

Pe 1a j-eoe1cão da emenda

PARECER
A supressão proposta, caso ma'ter-f a l rzada , impl icaria

mod í f toação r-adrca l do esp f r-r-to do df sposrt ivo na forma em
que f 01 aprovado pelo consenso da Assembléla Nacional Consti
tuinte, em or-nne ir-o turno. Não temos, ass irn, como apoiar a
Emenda

Pela r-e.je rção

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1442-2
AUTOR. MEIRA FILHO
SUPRESSIVA
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reg lona11zação"

PARECER'
Intenta o , lustre Const rtutrrte excIu tr do parágrafo 10

do ar-t . 171 do ProJeto as expressões" para os rnvest tmerrtos
e outras despesas destes decorrentes"

Alega que tal dlSPOSltlVO estar la t um tanco o conce-rto
de abrangênc 1a do plano p 1ur 1anua 1

Em nosso entender, inexiste a 'l um-taçêo apontada, vez
que os rnveat tmerrtos normalmente ultrapassam um exercício
financeiro, devendo, desta forma, constarem do plano p lur ta
nual

Pela r-e.íe icao.

PARECER
A supressão da expressão "ou atos que acarretem encargos

ou comor-omssos gravosos ao patr-tmõrno nacrona l ", constante
do lnC1SO I do art 50, ob.jeto da proposição, parece-me unoe
r tosa , P01S conforme observa seu nobre subscr-rtor há determl
nadas operações de cr-ed rto externo - crédito de fornecedores
e f rnanciamerrtoe de importações e exportações, entre outras
r-ea'l r aadae por empresas nac tona- s de porte, como a Petrobrás
e a Vale do Rl0 Doce, que não podem flcar dependentes de au
tor 1 zação do Congresso, sob pena de se 1nterromper o proces
so produt i vo •

Sou pe 1a aprovação da emenda

suor-una-se o lnC1SO II I do art 173

EMENDA' 2TO1443-1
AUTOR JOÃO ALVES
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1449-0
AUTOR ROBERTO CAMPOS - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ee o § 2 do Art. 20 do ProJeto de
Conat rtu ição (B)

Supr trna-rse da alínea "b" do lnC1SO 111" do §
3 do art 172 a expressão "adnn t tdos somente os
or-cvernerrtes de anulação de despesas da mesma
natureza"

PARECER'
O d i spos i t tvo que se quer sucr rmtr- representa, segundo

seu autor, 'l tnrrtaçêo deveras rlgorosa que poderá causar pre
Juízos cons rder-àve i s à admrm s'tr-acão púb l rca , bem como estl
mular se.ram suoer-es't rmedas as despesas de cao-rta'l , como meio
de se contornar ta1 r 1gor 1 smo

Pe 1a aprovação da emenda

EMENDA. 2TO1444-9
AUTOR JOÃO ALVES
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL

PARECER
Os pa rses , para manterem o lnterrelacionamento pac i f rco ,

orec rsem ocupar e defender as suas fronteiras, e mesmo as
S1m não são poucos os lnCldentes ocorridos e que ex iaem a
rnobr 1raacãc de tropas e equrpamerrtos rm t rtar-es para solução
de ccnf l r-toe

O tr-ae tco de drogas, o tráfego de produtos contrabandea
dos, as mlgrações c landest inas , a rrrter-nação de produtos na
c ionars em outros oat ses (ex a so.ia br-as r le tr-a no Paracuat )
são exemplos que denotam a vu lner-am l tdaoe das nossas fron
te 1ras secas

Por 1SSO, não obstante as ponderações do Autor da Emen
da, somos pe 1a manutenção do texto em questão

Ademai s , é preC1S0 lembrar que a extensão da f'a i xa de
fr-orrt e rr-as tem cnr-eta vmcu lação com as questões de estr-ate
gla sconomica nac rona l corrt rdas no ar-t içc 182, 10

Pela r-eoe i cão

PARECER
Temos plena consc rênc ia de que um dos focos da cr-ise que

ora se encontra mergulhada a economra br-as i leu-a e o déf rcrt
púb l tco

A proposta, se aprovada, ccntr-rbutr-a para o agravamento
desta situação

Pela reJelção

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

no tric t ao LV (quatro) do ar-t rco
do Prooeto Const t tuc iona1 a

e da L i vre rruc iat tva;"

suor-una-se
1 (pr tme ir-o)
expressão"

Tltulo I
Dos Pr tnc tp tos Fundamerrta rs
Art 1
IV _ Os valores SOClalS do trabalho e da

Li vr-e rrnc iat iva.

EMENDA 2TO1450-3
AUTOR' ROBERTO FREI RE - PCB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Manlfesto-me pela reJelcão, nos termos do parecer afere 

c i do á Emenda no 2T00034/1

segulntes
de seus

dos membros

Suprima-se do art 74 as
expressões "pela maror ia absoluta
membros" ("Caput") e "por d01S terços
da comrssao" (§ 1 )

EMENDA 2T01445-7
AUTOR' JOÃO ALVES
SUPRESSIVA



EMENDA. ZTD1451-1
AUTOR ROBERTO FREI RE - PCB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se, no mcrso VI (se ia) do ar-t içc 30
(trinta) do Capítulo IV (quarto) do T,tu10 I I I
(três) do Pr-o.reto const i tuc tonaj a expressão"
e na c-ir-cunscr-icão do munlclplo,"".

"Título 111
Capítulo IV
Art 30 ...
VI mvio lab t 1idade dos vereadores por suas

oPin1ôes,-palavras e votos no exer-ctcio do mandato
e na clrcunscrlçâo do munlcíplo ""

PARECER
Pe1a reja i ção , nos termos do Parecer à Emenda n Z700807-

4.

EMENDA ZTO145Z-0
AUTOR, ROBERTO FREI RE - PCB

,SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se, o item "C"" do mc iso XVI
(dezesseis) do artigo 38 (tr-irrta e o t to}, do
Capitulo. VII (sete) do Título III (três) do
Projeto Conat t tuc iona l

"Art 38
XVI
c) A de d01S cargos pr rvat ivcs de rnédrco ,

PARECER,
A permissão de acumulação de d01S car'çospr tva't t vos

de medico tem conet t turco matér-ia amparada pelos nos-
sos textos const t tuc tcna t s e sob o pá l la de muitas
justiflcativas. não-somente da escassez desses proflsslonals.
mas, sobretudo, pela t rp tc tdade da at rv tdade , notadamente
em plantões diurnos e noturnos,"em função, cada vez ma t s , da
especial f zação e aprimoramento em de'terrmnado campo da
medicina, hoje mui to dtver-stf rcada Pelo não acohtmerrto
da emenda.

EMENDA ZTO1453-&
AUTOR JOSE LOURENÇO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

D1SPOSlt lVQ Emendado Art 33. com Seus
respect i vos caput e parágrafos

Supr rrna-sra todo o ar-t rço 33
Art 33 _ O D,str,to Federal, dotado de

autonomra po l r t roa , 1egls1atlva, aomm str-at iva e
f mance tr-a , nos termos desta Cons t r tu rção , será
acmrrn s'tr-ado por Governador e d-ecor-a de Câmara
L"g,slatlVa

§ 10 _ A e l e i ção do Governador e do V1Ce-
Governador, observadas as regras do art 79, e dos
Deputados Dlstrltals co tnc-i d u-é com os dos
Governadores e Deputados Estaduais, para mandato
de 1gua 1 duração

§ "2o~ _ Aos Deputados o rstr-f ta is e à Câmara
Legis1atlVa ac l ica-se o dt spcs'to no art Z7

§ 3D. _ O Distrito Federal, vedada sua
drvf são em muruc tp ios , reger-se-à porw Ie i orgânlCa
aprovada por dois terços da Camara Legls1atlva

§ 40. _ A lei d,sporá sobre a ut i 1, zacao ,
pelo Governo do D,str,to Federal, das po1 te ias
C1Vl1 e mt l t-tar- e do corpo de bombe i r-oe mr l r-tar-

§ 50. _ Ao Distrlto Federal são atr-ibutdas as
ccrnpe'tênc'ias 1egls1atlvas reservadas aos Estados e
Mumcípios

PARECER
Com a supressão do art. 33, objetiva o nobre Cons't rtu rrrte

manter o Distrito Federal na cond i ção de dependénc ta acmrrn a

trativa da União, negando-lhe, portanto, autonomra po l t t rca ,
legislativa, administratlva e f triance rr-a , movacão que o Pro
jeto introduz

Entende o Const t tu trrte-pr-oponerrte que a mencronada auto-
nomia financeira semente trará preJuízos a Bras; 11a, po i s só
o Governo Federal é capaz de suor-rr , em nível adequado o vo
lume de recursos neceasar-ros à sua v i da adnnru s'tr-at tva

Parece-me, contudo, que a 1novação merece ser preservada
A outorga de autonomra pol itico-admlnistratlva ao Dlstrl

to Federal resultou de demorado estudo de r-eal rdade e amplas
medr tações e troca de idéias durante o processo ccnst rturrrte ,

a .ponto de a solução encorrtr-ada não permitir possa preva-
lecer a preocupação rnaru f'esrtada pelo autor da emenda

Com efeito, além de o Olstrlto Federal ter sldo contem
plada com os recursos flnancelros assegurados pelo novo SlS
tema tributário aos Estados e MunlcíploS, cUJas flnanças,
ninguém contesta, serão fortalecldas, cUldou-se de, expressa
mente, atribulr à Unlão o dever de manter seu Poder JUdlClá
rlO, seu Mlnlstérlo PúbllCO, sua Defensoria Públlca, sua pa
líela militar e seu corpo de bombelros mllltar, vale dlzer, o
dever de suportar slgnlflcatlva parcela de suas despesas de

capital e custe1D
Mamfesto-me, po,s, pela preservação da d,gmdade const'

tucional que o ProJeto confere ao Olstrlto rederal, alçando-o
à condlção de pessoa pol itlco-admlnistrativo, portanto, au-

tónoma. e apolada em crlterloso reglme de sustentação fl-
nanceira

Pe 1areJe1Cão da emenda

EMENDA ZTO1454-6
AUTOR JOSE LOURENÇO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr,ma-se o art ZZ7 do ProJeto de
Constitu,ção (8), aprovado em pr,me,ro turno, pelo
Plenàrio da Assemblé,a Nac1Dnal Const,tu,nte

PARECER
A emenda propõe supressão r-e l a t rva ao art. 227, que

cu i da da mst t tuicão , pelo Congresso Nac iona l , do Conselho
Nac lona 1 de Comun 1cação

A matér-ia f 01 amplamente drecut ida no decorrer dos
trabalhos da Assemb l e ia Nac rona l Conat i tu rrrte , prevalecendo
a 1dê 1a conf 1gurada na redação do d 1spos 1t 1vo .

Pela r-e.ie ição

EMENDA ZTO1455-4
AUTOR RONALDO CEZAR COELHO - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor tma-se do mc í so XX do art 38
XX _ ,assim como a par-t i c rpação de

oua 1quer de 1as em empresa pr 1vada,

PARECER
A emenda pretente suor-urnr- do lnC1SO XX do art 38 a

expressão "eee rm como a par-t rc tpação de qualquer delas em
empresa pr 1vada" O autor da emenda argumenta que a ex 1gên
cia de autor i zacão leglslatlva para par-t rc tpação de empre
sas estatais no cap i t a l de empresas pr t vadas torna esse pro
cesso por dema i s trtf l ex tve l

Julgamos, no entanto, que exo'lu i r- essa ex içénc ta de
au tor t zação Ieç i s lat rva anularia a rrrtenção dos Const t tu tn
tes, demonstrada no 10 turno de votação, de d i sc ip l rnar- a
criação de empresas es'tatat s e sua expansão por rrrtermédro
de subs td tar-ras , algumas delas atuando tnc'tus ive fora do al
cance do Tr-tbuna l de Contas da Uruêo (oar-t icioacões rmnor-f ta
rlas)

Pela rejelção

EMENDA ZTO1456-Z
AUTOR RONALDO CEZAR COELHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlma-se o art 53 do Ato das Dj spos tçõea
Trans 1tõr 1as

PARECER
A emenda t em como escopo suor 1m1 r o d 1spos1t 1vo que 1

senta de correção monet ár-re os deb i tos decorrentes de empres
timos concedrdos por bancos e por trtat r-tu i ções f mance ir-as

1 - aos rrncr'o e pequenos emor-esàr-ios (ou seus estabele
c imerrtos ) no período de Z8/0Z/86 a Z8/0Z/87

2 - aos rmrn , pequenos e mécnos produtores rura is no pe
ríodo de Z8/0Z/86 a 31/12/87 (r-e let rvos a or-ed i-to rural)

Sabemos que os ef'e t tos aconormcos , SOClalS e oo'l t-t i cos
da cr i se que atravessamos aprofundam-se e alastram-se de for
ma crescente, pena l tzanco um numero cada vez maior de segmen
tos

As saídas para a cr t se da economra br-as t l e tr-a não podem
ser r-eso tv idas s irro l esmerrte com a ut t l i zação de rristr-umarrtoa
que pr t v t Ieç rem apenas grupos (micro e pequenos emcr-esar ros e
mmt , pequenos e medios produtores rur-a is )

Aderna 1 s , por todo o Paí s 1números tomadores de emprést i
mos honraram com o sacr 1f í c 1o de seus bens emprést 1mas con
t ra í dos naque 1a ocas 1ão Não sabemos quem 1r 1a 1nden 1za -los

Estamos certos de que uma das causas da cr 1se em que se
acha mergulhada a economia br-as t le tr-a é a do def rc i t públ ice.
Este, no ca~o de aprovação do d i spos r t tvo do ProJeto, ser ra ,
por certo, f rnanc t ado por mai s tmcostos". fazendo r-ecarr- so
bre toda a soc redade o pr t v r l éç ro dado a alguns poucos Ser-ra
como or-rvat tzar- lucros e socf e f tzer- pr-e.ju t zos

A emenda proposta é, p01S, de irrte tra Justlça e conve
n rênc ra

Pe 1a aprovação

EMENDA ZT01457-1 ~

AUTOR ANTONIO CARLOS KONDER REIS - PDS
POR CONTRAD I çÃO PARECER PELA REJEI çÃO

Acres~ente-se ao mcf so XI do art 38, após a
expressão a qualquer Título", a seçurrrte

"excluído o ad rc tona l por tempo de ser-v iço"

PARECER
A emenda pretende cor-r-to-r- corrtr-adrcão encontrada pe

lo autor no mcf so XI do art 38 em relação ao tnc rsc XV do
mesmo art i go , que f 1xou os 11m1t es de remuneração do serv1-
dor púb l rco _

A contr-ad ição ser-ra sanada com" a ad rção da seguinte
expressão ao lnC1SO XI do art 38 "excluído o edrc rona't por"
tempo de ser-v iço"

Ju 1gamos, porem, que a cont rad 1Cão menc1onada é apenas
aparente e que não haverá dúvidas na mter-pr-e'tação desse
dr spos r t tvo

Pela rejeição

EMENDA ZTO1458-9
AUTOR ORLANDO PACHECO - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlma-se do artlgo 73, 111, a expressão
"natureza esoeclal ou"

PARECER
Os cargos de natureza especlal a que alude a emenda, no

ltem I II do art 73, não devem mesmo flgurar como excepClona
lldade ao reglstro pelo Trlbunal de Contas da Unlão da lega
l,dade dos atos de pessoal, porquanto a expressa0 ê ambígua.

Pe 1a aprovação

EMENDA ZTO1459-7
AUTOR DRLANDO PACHECO - PFL
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supr,ma-se a expressa0 mediante l1sta
trípl,ce," constante do § 70 do art,go 31 do Ato

141



142 das D1Sposlções Conat r tuc iona ra Tr-ans i-tór-rae

Suprlmlr a letra "e" do item 11 do § 10. do
art 63

PARECER
Argumenta o Autor que "não deve ser de tr-rf c f a't t va pr i 

vat tva do Presldente da Repúbllca a Ie r de cr racão e estrutu
ração e ext mção dos Mln1stérlos e or-çãos da Admlnlstração
PObl ica". mas pode caber também ao Congresso Naciona l , "co
mo está no art 49 11 Este ar-t iço , entretanto, não fala no
poder- de rruc rar- o processo leg1s1atlvo, tão-somente declara
caber- "ao Congresso Nac rona l , com a sanção do Presldente da
Repúb l rca , ch soor sobre todas as mater-j as de compa-tênc ra da
Unlão" Por outro lado, acredltamos que apenas ao Presldente
da Repúb l rca deve tocar a -iru c ta't rva 'leç i s l at rva em matérla
que lhe é d i r-e'ta e necessariamente afeta, no àmb t-to aáni-
m str-at ivo , qual é o caso do art 63, § 10., 11, "e"

Pela reJelção

PARECER
ObJetlva a presente proposta suor imir- expressão do § 70

do art 31 do Ato das D1Sposlções Cons t i tu tc rona i s Tr-ans i -
tor-res para alterar o modo da comoos tcão rn rc ra l dos Tr-rbu-
na-i s Reç tona re Peder-a i s pelo Tr rbuna l Federal de Recursos

Entendemos que carecem de fundamento os argumentos ex-
pendidos pelo Autor e. portanto, deve ser mant ido esse drsoo
s t t ivo tr-ans i-tor ro tal corno estã redlg1do, a flm de fac, 1'
tar a lnstalação dos referldos Tr rbuna i s

Pela reJelção

EMENDA 2TO1460-1
AUTOR ORLANDO PACHECO - PFL
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Substltulr o vocábu lo subor-o inadot s l por
v mcutadot s ) I nas frases. orações e períodos,
sobre a re1ação entre os Ju í zes e os Tr 1buna i s

PARECER
É de aco1her a presente emenda Na verdade, a re 1ação

entre os Juízes e as tr-rbunare é de vinculação, não de
subordinação, cumprindo subs't i turr- o vocabu lo ,

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1465-1
AUTOR JOÃO CALMON
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1466-0
AUTOR JOÃO CALMON
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

. - PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01461-9
AUTOR ORLANDO PACHECO - PFL
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇAO

sucr-una-se as a l ineas tl e " e IOf" do lnC1SO XI I
do § 20 do art. 161 e o f nc i so JI do § 40. do
art 162

Dê-se ao ar t tco 50, XVIII, a seçu irrte
redacão

"XVI I I _ a cr i ação de aasoc i acões e, na forma
da Ie r . a de cocoer-at ivas mdeoende de
autor 1 zacão , vedada a trrter-fer-ênc ia estatal em seu
funclonamento,1t

PARECER
A emenda ob.jet iva alterar a redação do lnC1S0 XVIII do

art 50, a gUlsa de sanar omt ssão , para nele rnc luir- a ex
pressão "na forma da Ie i ", "ver-b i s" lia cr i ação de aSSOCla
cões e, na forma da 1e 1, a de Cooperat 1vas 1ndepende de auto
rlzação, vedada a 'mtar-fer-ênc-ia estatal em seu f'uno ronemen
to" Entendemos que a modtf tcação a lvrtr-aca acautela o trt-'

teresse PObllCO, ao tempo em que mantém a 'l rberdade de cr-ia
ção e a autonorma das Cooperat,vas

Pe 1a aprovação

PARECER
A no l r t i ca relativa ao comer-cio exter-ior- pr-ec i sa aoue

tar-se à d inàmrca da econonu a irrter-na e rrrtar-nac rona l , ra
zão por que se torna .chfiel 1 estabelecer, a nivel ccnst rtu
c iona l , a abr-ançênc ta da rmurri dade das exportações

O rncerrt ivo e a promoção das exportações de bens e ser
V1ÇOS, no entanto, deve ser urn f'orme , em todo o Pai s , o Que
ex-ice o seu es'tabe tec-rmerrto a nível central Para salvaguar
dar everrtuars abusos, em de'tr rmerrto dos Estados ou dos Mun1
c ip ios , os arts 161, § 20 , lnC'SO XII, al íneas "e" e "f", e
162, §40, remetem a 1e 1 comp1ementar , su.re 1ta, portanto, a
"quorum" qua l t f i cado , a f t xação dos bens e aar-v tçoa a se-
rem l rber-ados da tr-rbutaçao , ass rm como a def rrn ção da a
brangênCla do benef tc ro

A supr-easão pura e s imp l ea dos dlSPOSltlVOS c i t ados co-
der ra , portanto, comprometer toda a po l t t rca de comer-c ro
exter-ior- e o desenvolvllnento da econorrna como um todo

Pela r-e.re i çêo

EMENDA 2TD1462-7
AUTOR MEI RA F I LHO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-rse o art 51 do Ato das D1Sposlções
Const rtuc ionars Tr-ans t tor ras

PARECER
Pr-eourf tcada em face do parecer oferelco à Emenda 2tDD116-9

EMENDA 2TO1464-3
AUTOR JOÃO CALMON - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlm,r o § 30 do art 137

Inclua-se no Ato das D'i spos tcõee
Cons-t i tuc rona r s Tr-ans t tór-ras o secumte ar t tcc

"Art _ Ao Senado Federa1 cabe a escc1ha de
Governador e v ice-aovernaoor- do Dlstrlto Federal
para o mandato a rruc iar-rse em 15 de março de 1990
e a encerrar-se em 15 de março de 1991, bem como
do Governador. no caso de vacânc ra ou rmped tmerrto ,
durante o período entre a promulgação desta
Const 1tu' ção e 15 de março de 199D, vedada, em
qua 1quer caso, a recondução do Governador em
exerci ela "

PARECER
Ob.je-t tva a Emenda sucr tmrr- o art 51 do Ato das D1SPOS1-

ções Cons t rtuc iona i s Tr-ans i tor tas , por entendê-lo d t apertaa-'
vel

Parece-nos que o dlSPOSlt,VO deve ser rnarrt tdc no texto
consf i tuc iona l , P01S a regulamentação de venda e revenda de
combus t i ve i s de petro1eo, a1coo1 carburante e outros atraves
de 181 não lmpede que o Conselho Nac10nal do Petroleo e a Pe
trobrás corrt rnuem a regular o assunto através de atos norma
tlVOS e que o mercado flua normalmente

Somos, p01S, pela reJelção

- PMDB
PAREoCER PELA REJEIÇÃO

Supr 1ma-se o § 30 , do art 137, do ProJeto
ds ConstltulÇão "SOl

EMENDA 2TO1469-4
AuTOR ALUIZIO BEZERRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

PARECER
Optamos por manter a redação do prlmelro turno de vota-

ção, entendendo que a mesma resultou de exaustlvas dlSCUS-
sões e do consenso das l1deranças partldarlas da Assembléla
Naclcnal ConStltulnte Pela reJslcâo

EMENDA 2TO1468-6
AUTOR ALUI ZlO BEZERRA - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇAO

No § 30, do art 240, do Titulo IX das
D1Spos1ções Gere i s , do ProJeto de Cons-t i-tu i ção
(B), onde se lé,

10 é assegurado, adrc iona tmerrte , um sa'l ar-to
mirrrrno anua 1"

Lela-se
é assegurado o pagamento de um sa1ar 1o

mínlmo anual

suor-ronr a expressão "a forma (Repúb11ca ou
Monarqu1a Const 1tuc lona 1) e" do caput do art 20
do ato das di spos tcões cons't t tuc rona i s
transltorlas

EMENDA 2T01467-8
AUTOR JOÃO CALMON
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda propõe a e l trnmação do p leb tsc t tc sobre a forma

de governo, pela supressão da pr trne i r-a parte do art 20 do
Ato

Se a questão se ornce ao aparente enacroru smo da forma
rnonár'qu rca , é pr-ec rso não esquecer que as monar-qu-ias remanes
centes na Europa referem-se. na maior ra dos casos, a oa í ses
que estão entre os ma i s es-tàvevs do mundo Ate mesmo no ex
tremo or-iente há exemplos de moner-curas ultrarnodernas. como é
o caso do Japão

A -tr-ad ição mcnar-ou ica que o Br-as t l herdou de Portugal
(onde eeea eor-ma começou na pr-trne t r-a metade do século XIV)
f 01 -mter-r-omp tda por um golpe de estado do Qual resultou uma
dltadura mt l r tar r-epuo l tcana baseada na rdeo Ioq'ia pOSltl-
v i sta

O p l eb i sc i to , por ser democrâtlco, deve dar opor-turudada
ao povo br-as t te tr-o de se marnfes-tar- sobre a forma como também
sobre o s 1stema de governo

Pela r-e.je rção

- PMDB
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

PARECER
Tem em vlsta a presente emenda a supressão do § 30 do

art 137 que atrlbul a Procurador la-Geral da Fazenda Naclonal
a competêncla para a representação da Unlão na execução da
divlda atlva de natureza trlbutárla

Essa competéncla se Justlfica na clrcunstâncla da alta
relevâncla que tem a cobrança dos credltos da Unlão. razão
por que deverla ela. como f 01 , ser atrlbulda a Órgão espec1
flCO EVlta-se que tal atrlbulção
se confunda com outras generlcas do Mlnlstérlo Púb11co Fe
deral na representação JurldlCa da Unlào. não atuando o Poder
POb11co com aque 1a presteza que se 1mpõe, na cobrança dos
cred 1 tos do Poder Pub 1, co

Pela reJe,ção

EMENDA 2TD1463-6
AUTOR MEIRA FILHO
POR OMISSÃO



Por outro lado é da área do Estado consumtdor-, que saem
todos os recursos que pagam a ener-ara. o petróleo ou os com
bust iveis ou 'luor-tf tcarrtes consumicos , mclustve os lucros do

-- produtor Os Estados despr-ov icos de ta is recursos poder rarn
vir a ter graves problemas econórm cos , se a rmomdade > não
pers 1st i sse

A rmurn dade tr-ibutar-ia que se pretende supr-nmr- é, por
tanto, Justa e não traz pr-e.ju t aos ao Estado produtor

Pela reJelção

PARECER
Tem em v i ata a presente emenda a supressão do § 30 do

art 137 que atr-ibui à Procurador 1a-Gera 1 da Fazenda Nac iona l
a competênc i a para a r-eor-eserrtacão da Un1 ao na execução da
cüvroa at iva de natureza tr rbutar ia

Essa competência se Justifica na c tr-cuns'tanore da alta
relevância que tem a cobrança dos cr-édi tos da Urrrão , razão
por que dever-ia ela, como fel, ser atr-rbu'ida a Órgão especí
fico Evrt a-ese que tal atr-tbu ição
se confunda com outras genérlcas do MinlstérlO Púb I rco Fe
deral na representação Juridlca da União, não atuando o Poder
Púb l rco com aquela presteza que se trnpõe , na cobrança dos
cr-éd rtos do Poder Púb l rco

Pela rejeição

EMENDA 2TO1475-9
AUTOR RONAN T!TO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

143

EMENDA' 2T01470-8
AUTOR ALUIZIO BEZERRA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor ima-se do parágrafo único do ar-t ico 22 do
Ato das Dj sposrções Conet t tuc iona i s TranSltórlas
do ProJeto de Conat i tu tção , a seguinte expressão

"nem aos que a 'le r declare de 'l t vr-e
exoneração"

PARECER
A propos ição em causa pretende a modrf tcação da redação

do parágrafo úrn co do art 22 do Ato das Disposições Consti
ruc tona-s Tr-ans t tór tas

A proposta em nada rnelbor-a o texto, que f 01 ob.ietc de
amplo debate quando do pr tme tr-o turno de dr scuesêo e vota-
ção No exame das drver-sas emendas que pr-e-tend iam modrf rcar
o d 1spos 1t 1vo , só acat amos a que propôs a supressão das
expressões "nem aos" porque aclarou a redação

Pela reJ81ção

EMENOA 2T01471-6
AUTOR ALUIZIO BEZERRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr trna-sse o item XXXVI I do art. 50.

PARECER
Pela reJelção nos termos do parecer of'er-ec ido á emenda

nc 2TO1139-3

EMENOA 2T01476-7
AUTOR LEOPOLOO PERES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprima-se do § 10 , do art 105. do Projeto
de Const t tu tção "BII a seguinte expressão "
apresentadas até 10 de Julho, data em que
terão 11

PARECER
O dt spcs'to no parágrafo sob exame enquadra-se na S1S

temát 1ca de elaboração orçamentar 1a, razão por que optamos
por manter a redação que foi votada no pr-tme tr-o turno üp tna
mos pe 1a reJ81 ção da emenda

EMENDA 2T01477-5
AUTOR LEOPOLOO PERES - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃO

Supr-rma-ae do art tço 61 do Ato das
D1Sposlções Cons't t tuc tona r s Transltõrias, do
ProJeto de Cons-t t tu rcêo , a securrrte expressão
"quando carentes"

PARECER
A supressão suçer-ida não deve ser acatada porquanto o

benef í c io pr-ev i s'to no art 61 das D1Sposlções 'tr-ans i to
r ias cc.iet iva aos ser meue rros ef'et rvernerrte carentes, que
terão, em caráter v t ta Tic ro , pensão mensal no valor de
d01S sa'lar ios mrmtmos

E opor-tuno notar que. pelo § 1 do mesmo artlgo, é
extensivel aos ser-mcue ir-cs que atendendo a apelo do gover
no br-as i leu-o , corrtr-vburr-am para o esforço de guerra, tra
balhando na produção da borracha na Reglão Amazórrrca ,
durante a Segunda Gerra Mundial

Por ta 1s razões, não há porque acatar a sugestão,
de vez que todos os ser-tncue tr-cs daquela época e a-nda V1VOS
só farão jus ao d ir-e r-to se efet tvamerrte carentes

Pela reJeição

EMENDA 2TD1472-4
AUTOR RONAN TI TO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr-ima-se do art 106, ,do Proae'to de
Consst r-tuf cão "BII a expressão "Caráter pr- i vado"

PARECER I

Optamos pela redação do pr ime tr-o turno de votação, ten-
do em v i s'ta que a mesma resultou de exauet rvas di scussões e
express 1vas votações

Pe 1areJe 1cão da emenda

EMENOA 2T01478-3
AUTOR LEOPOLDO PERES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor ima-se no Art 22 das D'i spos ições
tr-ans rtor ias a palavra "rrnnter-r-uotos"

PARECER
Ob.je t tva a emenda suor-um r- o termo "vrurrterr-upto" do

art 22 do Ato das ür sposrcões Cons-t r tuc iona r s 'tr-ansrtór-res
A supressão proposta não deve encontrar guarida O exercíClO
irnrrter-r-uoto e cond i ção bas i lar tmpos ta pelo leglslador cons
t t tuc iona l para aqu i s icão da es'teb i l rdade

É pr-émto mst rtutdo para os que demonstraram cons'tánc ta
no desempenho de atividades na acrmrn str-acão púb l i ca Pela
reJeição

supr tma-ee o paragrafo únrco do art 190 do
ProJeto de const rtutcão "B"

PARECER
O Autor irrterrta supr trmr o paragrafo umco do art 190 do

ProJeto
Entretanto, em virtude de nosso ecc ttnmerrto as emendas

que suor-unem o item I I do art 19O, esta proposta de i xa de ter
sent ido

Pela re.ie icac

EMENOA 2T01479-1
AUTOR NELSON WEOEKIN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr una'-ee do § 10 , do art 240, do Titulo
IX, Das D'tspos tções Ger-a-ra do ProJeto de
const rtuicac (B), a seçurrrte expressão

" e rnvest tmento 11

PARECER
Pela r-e.ie rcão , nos termos do parecer da emenda

2t008D2/3

Suor-una-se do r-tem XXIX, do art 50, do
Cao r-tu to I, Título II, do Pr-ooe-to de Const r-tu'rcão
(B) I a segulnte expressão

" e às respect 1vas representações
s tndrca i s e assoo rat tvas 11

EMENDA 2TO1473-2
AUTOR RONAN TITO
SUPRESSIVA

EMENOA 2TD1474-1
AUTOR RONAN TI TO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEiÇÃO

- PM08
PARECER PELA REJEiÇÃO

n

PARECER
Pe 1a aprovação da emenda, nos termos de sua Just i f 1ca-

ção

EMENDA' 2TO1480-5
AUTOR NELSON WEDEK I N - PMDB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

No art 240, caput , do. Tltulo IX, das
01Sposlçôes Ger-a i s do Projeto de Const 1tu i ção (B) ,
onde se lê

Le t Comp1ementar no 8. de 3 de setembro
de 1970"

Le i Complementar no 8, de 3 de dezembro
de 1970

PARECER
Pe 1a aprovação da emenda, nos termos de sua Just 1 f 1ca-

ção

No ProJeto de Conet r tu tcão (B), eunr-tma-ee do
artlgo 20, § úrn co , do Ato das 01Sposlções'
Cons't t tuc tona i s Tr-ensrtor ias a expressão
tllega lmente"

PARECER
Esta acumulação de cargos de med ico vem sendo comprova

da pela Admmlstração, da i só ter sent ido o di spcs t t tvo a
que se refere a emenda - art 20, parágrafo UnlCO do Ato das
D1Sposlções Cons't t tuc tona i s Trans rtor ras - se exc luida a pa
lavra "legalmente" (as situações pac t f t cas estão atendidas

Supr ima-se a a l inea "b" do inC1SO X do art
161 (Títulc VI, Capt tu lo I. Seção IV do Pr'o.je'to de
Consrt t tu i ção "B")

PARECER
A msratacao e o funcionamento de empresas pr-odirtcr-as de

petróleo e de corrous-t rve i e e de tubr rr icarrtes 1 tqu i oos e ga
sosos dele derivados, ass trn como de ener-ura elétrlca,lmpllca,
em qualquer caso , no mvest imento e na tr-ansf'er-êro ta de ele
vados recursos f eder-ai s para o t er-r i tór-to do Estado em que se
Ioca l t zarn t a rs empresas O Estado, no caso, não se benef rc ra
somente com O desenvolv rmerrto que a empresa promove em suas
trnedrações , com o sur-mmentc de novos empregos e com a cres
cente f i xação dos empregados e de seus f'arm l lares em seu ter
r rtcr ic. mas tambem com as f ac r l rdades er-radas pela prOXlml
dade da ener-ç t a ou dos produtos gerados nessas empresas

EMENDA 2TO14B1-3
AUTOR JOÃO NATAL
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO



No P~ojeto de Cons t t tt.rtção (8), supr rma-se o
rncrso VI I do ar-t rco 135

pelo ar-r 38 do P~oJeto de consturçao)
Pe1a aprovação

PARECER
Pretende a emenda trrtr-ccuz tr- rncdr f rcação na redação do

art 23, do Ato das p i soos rcoes Cons't t tuc tona t s Transltórias
A propos ição f i ca pre.jud icaca pela supressão do r-ef'er rcc cn s
pos i t 1VO ao teor do oarecer exar-ado na Emenda N 2t00449-4

Pel.a pr-e.jud icta l rdadde

No P~oJeto de Const t-turção (8), dê-se ao
ar-t rco 23 do Ato das D1SPOS1ÇÕeS Coris't t tuc rona t.s
Tr-ans rtór-tas a seçurrrte redação

"Art 23 Para ef'e r to de apcserrtador-ta ou
tr-enseer-énc te para a mat iv rdade , podera o
ssr-vroor- púo l tco optar pelas normas em vlgor à
data de sua aorm ssão ou durante sua at iv rdade no
ser-vice púb l rco , no que forem ma-te benéf i cas ,
respeltadas as 'l um t acõee or-ev i s'taa no ar-t rco 20
deste Ato"

PARECER
A emenda pretende suor umr- a expressão "e o lucro", no

lnC1SO I do art 200, que trata da seçur tdade socia t O au
tor não deseja que o 1ucro das empresas possa ser-v 1r de base
para o f j nanc tarnerrto da secur rdade socia l

Não vemos. porem, mot i vos para exc lu ir- esse elemento.
que acompanha a folha de sa'lér-ros e o faturamento das empre
sas e. por 1sso, votamos pe 1areJe1ção da emenda

EMENDA 2TO1487-2
AUTOR ALYSSON PAULINELLI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1488-1
AUTOR ALYSSON PAULINELLI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-rse o lnC1SO IV. ao ar-t rço 191 do
Pr-o.je to de Cons t t turcão (B)

PARECER'
a Autor da emenda intenta suor-umr- as expressões "e f i xa

râ normas para o cumpr i mento dos requ 1S 1tos re1at 1vos a sua
função socra l ", cont tdas no parãgrafo urnco do art 190 do
ProJeto

Argumenta que "não tem eerrt rdo a oerrnanênc ra dessa ex
pressão no texto do paragrafo ún 1co do art 190. uma vez que
a prcor 1edade produt 1va não pode ser desapropr 1ada para f 1ns
de refor-ma ag~á~'a"

Entretanto, em v tr-tuos de nosso aco ltnmento às emendas
Que eupr imern o lnC1SO 11 do suor-ac r tadc artlgO (pr-ccr recíade
produt 1va como sendo 1nsuscet 1ve 1 de desapropr 1ação para f i ns
de reforma aor-ar ia) , a medida em exame de i xa , a nosso ver,
de ter sent rdo

Pela reJe1ção

PARECER
I: t r-adrção dos ú l t tmos textos const rtuc ronars , r-eaf rrmer

a função SOCIAL da prccr-redade r-or-a)
A f'unção soc ra l de mede por cr rtér ios (espec rt icados nos

lnC1SOS de I a IV do art 191) O conjunto desses cr-r tér ios
é um referenclal objetivo, a oar-t rr- do Qual se pode Julgar a
adequação da r-ee t rdace à norma conet t tuc iona t

Neste sent 1do. somos pe 1a manutenção 1ntegra1 do art 1go
e seus lnC1SOS.

Pela r-e.ie rção

Supr-um r- a expressão "e f1xará normas para o
curnpr tmerrto dos recu t s i tos r-e lat tvos a sua função
soc ta l ", corrt t da no parágrafo urnco do ar-t ico 190,
do P~oJeto de Const i ttr rção (8)

- PMDB
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

- PMD8
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2TO1483-0
AUTOR JOÃO NATAL
POR CONTRADI çÃO

PARECER
Pr-cpõe-se .' com a supressão do , tem VI I do art 135, se

aa retlrada a competência do M,nlstérl0 Púb l rco ,
prev i s'ta nesse item, de exercer o controle externo da atl
v idade po1 tc ra l , na f'orma da l e i comoIernerrtar

Alega o nobre Autor da Emenda que o d r spos r t t vo entra
em corrt l rto com o do art 150, § 60 • que prevê subor-dma
rem-se as P011C185 CiV1S ao Governador do Estado.

NE30 vemos contr-adrção entre esses dlSPOSltlVOS, vez
que curdam de s-rtuacõee d tf'er-errtes , P015 não há confund tr- o
controle externo da at iv rdade P011C181, que. nos termos do
art 135, VII, caberá ao Mtrn s'tér-ro púb l i co , P015 Que se
trata de controle tendo em v r s-ta as funções p011C1815 11ga
das ao campo que lhe compete 'l t cecío ao drr-e t to eubsrtarrt t vo e
ací.je't tvo penal, com o vínculo f'unc rona l de subor-d i nação
com o Governo do Estado

Somos, pela precedente razão, corrtr-ár io à aprovação da
Emenda

EMENDA 2TO1482-1
AUTOR JOÃO NATAL
SUPRESSIVA
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Supr rrna-sse no -mc r so I I, ar-t rco 161. a
palavra "ate"

EMENDA 2TO1484-8
AUTOR MÁRCIA KU8ITSCHEK - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1486-4
AUTOR ALYSSON PAULINELLI - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Dê-se ao 1nC1SO VI do ar-t rço 53 do Pr'o.je to de
Consrt t tu tção (redação para o 20 turno) a seçu trrte
redação

"VI _ f r xar- t tm-rtes cjcoa i s para o montante
da d i v rda conao l i dada da umao , dos Estados e dos
Munlcip10S, "

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

Sup~'m'r O paragrafo Unleo do Art 37 do Ato
das D1Sposlçôes Constltuc1onals e Trans1tor1as

Art 50, 1nC1S0 XXXV
sucr irmr- a expressão "j ndependerrte do

pagamento das taxas"
A gratuldade, nessas rucoteses . pre.rud tca os

mter-esses do c rdadão Pode rnv iab t l i zar-. por
exemplo, a prestação dos serv i coe r-escect ivos ,
p01S proíbe a cobrança de taxas, r-ef v g a de
reg1stro de tmóve r s , r-ec rs'tr-o de comer-c io e
assemelhados Ademai s , choca-se com a def rrn ção de
taxa dada no art 151, I I

E~ENDA 2T01489-9
AUTOR ALYSSON PAULINELLI - PFL
POR CONTRADI çÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Pe 1areJe1ção da emenda

PARECER
v rse 2. cr-ooos icão à supressão da rrnurn dede do pagamento

de "taxas nos casos de exerC1C10 dos du-e rtos de pe't rcão ou de
obtenção de cer-t rdões Junto ao Poder Púb l rco , para a defesa

de cnr-e rtos e esc larec imerrto de s i tuacões de 1nteresse pes
soal

O prmc tp io , parece-me. deve ser preservado, sob pena de
a l e i or-dmar-i a lmped1r, pela f1xação de taxas de valor ele
vado, a defesa de d1reltos fundamenta1s que o Projeto prestl
g,a

Supr rrna-ese do ar t rco 24, lnC1SO V do ProJeto
de Cons t r tu i ção (8). as expressões "j nc lus ive sua
propaganda comerc 1a 1", por 1ncompat 1b 111dade oom o
ar-t rço 223, § 30

PARECER
Pe 1a aprovação. nos termos da Emenda 2T004583

EMENDA 2TO1490-2
AUTOR RODRIGUES PALM~ - PT8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TOi491-j
AUTOR SERGIO BRITO
SUPRESSIVA

- PMD8
PARECER PELA REJEI çÃO

PARECER,
Tem em v i at a a Emenda, ao propor supressão mc f den

te sobre o r-tem VI do art 53, supr-trrur- a clausula cor
respondente à trt i c t a't t va do Pr es iderrte da Repúb l rca na fl
xação , pelo Senado Federal, dos t nm tes globals para o
montante da d rv'ida conso l rdada da Urn ão , dos Estados e dos
Mun1ciploS

A questão da d iv i da pub l ica deve ser tratada global
mente E como cabe ao Poder Execut ivo Federal a iru c rt rva
quanto ao trato dessa questão. Justlflca-se, plenamente.que
a flxação. pelo Senado Federal. dos 11mltes globals para
o montante da divlda cansolldada da Unlão, dos Estados e
dos Mun1cíp1oS dependa da 1n1clatlva do Pres1dente da Repu
bllca

Pela reJelçâo da Emenda é o nosso parecer

EMENDA 2TO1485-6
AUTOR MEIRA FILHO·
SUPRESSIVA

PARECER
O s i stema tr-ibutar-to proposto no Projeto optou pre 

f'er-enc re tmerrte pela colocação de t um tes máx irros para os
trnpos tos de compe t ênc ta estadual ou munlclpal, para de t-:
xar maror- margem de dec i são e de adequação de seus tr-ibutos
as pecu t tar rdades reg10nais e 10C81S

A supressão proposta contraria a opção adotada para o
sistema t r-nbutár-ro , no seu con.jurrto

Pela r-e.je tção

Suprlma-se no Art 200. 1nClSO I, a expressão
"e o lucre", passando o texto a ter a segulnte
redação

"I _ contrlbulção dos empregadores.
lncldentes sobre a folha de salárlos e o
faturamento"

PARECER
Não concordamos com a proposta supressão do parãgrafo

únlCO do Art 37 do Ato das D1Sposlçàes Constltuclonals Tran
sltorlas, materla objeto de fusão aprovada medlante acordo de
11deranças

Pela reJelçâo



Art 50 _ Supr tmrr- o lnC1SO LX

EMENDA 2T01493-7
AUTOR DALTON CANABRAVA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A flnalldade da emenda é lmpedlr a ação privaoa nos

cr imes de ação pub l tca , quando este não for trrterrtado no
prazo legal O Prooetc.. acertadamente. contempla a ação prl
vada como alternatrva capaz de sanar erro ou csrnaaãc do Ml
rn s'tér-to Públ1CO

A matér ra , ao contr-ar-io do que af tr-ma o nobre autor da
emenda, ha que ser tratada no corpo da ConstltulÇão, uma vez
que sobre ela o ProJeto atr-ibu i compet énc i a pr-rvat rva ao M,
rn ster io Púb l rco (art 135. I) O lnC1S0 LX do art 50 do
ProJeto preenche essa lacuna

Manlfesto-me pela r-e.je rçêo

Tr-ans i tór ias Sal ienta o Ilustre autor que o dlSPOSlt,VO a
provado estabelece pr- rv i jec ios e vantagens dtscr-umnatór-ras
e m.jus'tas , A par d i s to e danoso ao er-ar ro púb l rco Entende
mos que, realmente, a apcserrtador ra deve reger-se pela 1e,
v rçerrte à data da mat tvação De lembrar que aos ser-vrocr-es
tnat tvos O texto const rtuc iona l Ja assegura a par--icíade de
remuneração com os serv rdor-es em at iv rdace nos exatos termos
do § 4 , do art 41

Pe1a aprovação

145

- PL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1498-8
AUTOR FLAvIO ROCHA
SUPRESSIVA

TEXTO ATUAL
Art 235 _ Os indlos, suas comunldades e

organ,zações são partes leglt,mas para lngressar
em .JU1Z0 em defesa dos seus mter-eases e drr-e i tos ,
irrter-v mdo o Mlnlsterlo Púb l i co em todos os atos
do processo
TEXTO PROPOSTO

Art 235 _ Os menos e suas commtdades são
partes legitlmas para lngressar em .ru f zo em defesa
dos seus Interesses e d,reltos, ,ntervlndo o
M1nlsterlo Pub l rco em todos os atos do processo

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2T01492-9
AUTOR ROSA PRATA
SUPRESSIVA

suor-mor- no § 20 do Art 40. a r-ef'er-énc ta
aos incisos VI. XVII, XVIII. XIX, XX. XXX.

PARECER'
A emenda pretende suprlffi,r no § 20 do art 40 a referên-

c ia aos vnc rsos "VI, XVI I, XVI I I, XIX, XX, XXX", com a jus-
t rf i cat tva de que as matér ias constantes nos menc ionados

lnC1SQS referem-se a Ie i s or-dtnàr ras
Optamos, porem, por manter no texto ccnst rtucrona ta

redação aprovada no 10 turno de votação da Const i tu 1nte
Pela reJelção

PARECER.
E orcoós r-to da Emenda em exame suor-umr- a palavra 'or-

gam zação" do art 235 do Pro.je'to , por entender o Autor que
elas nem sempre defendem as legit,mas aso rr-acõea das comurri>
dades mdrçenas

Entendemos que, apesar das dlstorções entre os
chamados defensores dos ,ndigenas, não devemos drscr-umnar-
a grande marcr- ia Que propugna ser-tamerrte pela defesa da cau
sa lnd,gena O per1go 'tambem estará afastado desde que a JUS
t rça se mam fes'te sobre os irrter-eeses e drr-e i tos dos índios

A v i s ta do exposto, somos pela rejeIção

suor-una-se do caput do ar-t iço 50 as
expressões "sem d i s t trtção de qualquer natureza" e
"assegurada aos br-es i jerr-os e aos estrangelrOS
r-es ioerrtes no Pa,s"

PARECER'
Manrf'esto-rne pela aprovação oar-c ia t da emenda, nos termos

dos pareceres of'er-ec tdos às Emendas nos 2T00682/9 e 2T00677/
2.

Desta forma, sou pela manutenção, no texto. da expressão
"sem d i s't rnção de qualquer natureza"

EMENDA 2TO1494-5
AUTOR DALTON CANABRAVA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 15 _ das o isocs rcees Transltorlas
Supnmlr o § 70

PARECER
A emenda pretende suor-unu- o § 70 do art 15 das D1SpO-

s ições 'rr-ans t-tór-res que trata dos deb i tos e encargos decor-
rentes da cr t ação do Estado do Tocarrt rris ,

Julgamos Que e neceasar ta a permanénc ta do menc ionado
§ 70 , para dar maior- clareza ao texto cons't rtuc tona l , na
forma aprovada no 10 turno de votação

Pela reJelção

EMENDA 2TO15DO-3
AUTOR JOSÉ LUIZ MAIA
SUPRESSIVA

- PDS
PARECER P,ELA APROVAÇÃO PARCIAL

EMENDA 2TO1495-3
AUTOR ANGELO MAGALHÃES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO150 1-1
AUTOR JOSE LUIZ MAIA - POS
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr irna-ese do Art 18 § 40 do Pr'o.jeto de
Const 1 tu rção (redação par o 20 Turno) , os
segu 1ntes termos

"§ 40 e dependerão de consulta pr-ev ra ,
mediarrte p l eb i sc t to , as populações cnr-etamerrte
mter-essaoas"" .

PARECER
Ao exc tuir- a ex rçénc ra cons-t i tuc rona l de consulta pr-ev ia ,

medrarrte p lebr scrto , às populações dlretamente lnteressadas,
o au'ror' remete a Ie i complementar estadual e, em conseouén
c i a , es'tr-rtemerrte às Assemble1as Lep t s l at tvae o poder de de
c, são sobre a cr i ação, Incorporação, fusão e desmembramento
de Munic1p1oS

Somos pe 1a r-e.rs 1ção

suor-una-se do mcrso I do ar-t ioo 50 a
expressão "cabendo ao Estado garant1r a ef rcác i a
desta dlsposlçao"".

PARECER
Propõe o 1 lustre autor da Emenda a supressão da expressão

"cabendo ao Estado garant,r a ef icacia desta dlSPOS1Ção"
Argumenta, com razão, Que cabe ao Estado, por meI o de to

dos os órgãos or-evi stos na Const r tu tção , assegurar o cumpri
mento e, por ccnseouencia , a et tcac'ie Jurid,ca, de todas .as
de'ter-m'inacões rriscr i tas na Carta Magna, e não apenas as de
uma ou a 1gumas de 1as

A Emenda cor-r-vce um excesso e 19uala as d,spOSIções cons-
t r tuc rona t s no tocante a vrp i tànc ta dos orgãos es'ta'ta rs para
a concr-e t rzacão de sua ef r các t a perene

Sou oe 1a aprovação da emenda

suor-una-se o ,nClSO XXIX do ar-t rço 50 do
ProJeto de const vtuvcão (B), CUJO teor e o
segulnte

"XXIX _ Aos cr 1adores e ,ni!'érpretes e às
r esoect ivas representações s,nd,caIs e
asscc iar iva, estende-se o cnr-e i to de f t sca l t zação
sobre o aorove rtemento economico nas obras que
er-rar-em ou de que oar-t ic ioar-en"

PARECER
Sou pe 1areJe 1ção da emenda nos termos dos pareceres

oferecidos às emendas No 2T00498/2 e 2T00802/3

EMENDA 2TO1496-1
AUTOR ÂNGELO MAGALHÃES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

TEXTO ATUAL
"Art 234 _ São reconhec i dos aos i ndI os sua

organ, zação soc 1a 1, costumes, 11 nguas, crenças e
tr-adrções , e os d ir-e r tos or mmar-ics sobre as
terras que t r-ad tc tona lmerrte ocupem, comcet inco à
União demarCá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens"
TEXTO PROPOSTO

"Art 234 _ São r-eccnhec rcíos aos vndros sua
or-can i zação soe 1a 1, costumes, 11nguas crenças e
t r-adrções , e os drr-e t tos sobre as terras que
tradlC10nalmente ocupam. ccmpet mdo à Urn ãc
demarcá-las, proteger e fazer r-esoe rtar todos os
seus bens"

PARECER
O Autor pretende supr-trmr- palavra do art. 234 do Pro,Je

to (B) para cer-ac'ter izar- o d i r-e i to do metro sobre a terra
Entendemos que o termo que se quer e t irmnar deve ser

mant,do no texto constltucl0nal para malor clareza do assunto
e para se ev rtar- especulação de terra rnd i çena

Ante o exposto. somos pela re,Jelção

EMENDA 2TO1502-0
AUTOR RUBEM MEDI NA
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO15D3-8
AUTOR RU8EM MEOI NA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1497-0
AUTOR RACHID SALDANHA OERZI - PI\IOB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr una <se o § 10 Art 20 do Ato das
D'isoos rcões Tr-ans rtor-ras (redação para o 20
Turno)

Suor irru r- o art 23 e seu parágrafo, nas
01 spos 1çães Trans 1 tor 1 as PARECER

A emenda propõe a suoressão do § 10 do art 2.0 do
PARECER

O escopo da presente emenda é a supressão do art 23 e
seu parágrafo unlCQ do A'tc das DISpos'ções Ccnstltuclonals

Ato
A d'SPOS1Ção que se contem nesse parãgrafo esta 1ntura

mente vInculada 2.0 dlSpOSto no caput do art 20 e condlClona



os meros para a consecução desse des rder-ato
Cabe ao Estado de'ternnnar- as cond ic f onarvtes a que os

cessrcnàr ios f i carn eventualmente suae t tos
No caso escec rr icc é de boa trido Ie que a drspos tção

sobre o p l eb t sc r to venha acompanhada do envo l v tmerrto dos ser-
V1ÇOS de irt t l rdade púb l i ca

Pela reJe1ção

Supr,ma-se do § 20 do Art 117 do ProJeto
de const i tu' Cão (redação para o 20 Turno), a
seçu irrte expressa0

u§ 20 11mltados os recursos das decisões
dos tr-ibunars reglonals, nos d iasrdtos
mdrv idua i s , aos casos de ofensas a 11teral
dlSPOSlílVO desta Coris t t ttz rção ou de 1e1
federal ,'"

IV se o f tnanc remento in101a1 não
ultrapassar o 'l urn t e de c rnco rrn l Obr-rçacões do
Tesouro Nac i ona 1 ,

PARECER
A emenda proposta tem como escopo supr 111"r parte do

d1SPOSltlVO do ProJeto que t serrra os micr-o e pequenos empre-
sár ros (no período de 28/02/86 a 2B/02/87) e os mtrn s , pe-
quenos e med-os produtores r-ur-a i s (no per-rodo de 28/02/86 a
31/12/B7) do pagamento da correção monetar-va sobre déb1tos
decorrentes de emprest1mo conced rdos por bancos e instltul-
ções f i nance ir-as

Em v ir-tuoe de nosso eco lrnrnerrto á Emenda 2T00638-1, que
suprlme o art. 53. por Justlça e convenrênc ra , a medrda sob
exame f 1 ca preJud1cada

Pela preJUdlClalldade

- PDC
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

EMENDA' 2TO1509-7
AUTOR, JOÃO DA MATA
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1604-6
AUTOR RUBEM MEOI NA
SUPRESSIVA
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suor-une-se do Art 59 - 60. do Pro.jato de
Cons t t tu rção (redação para o 20. Turno), os
seccnrrtes termos

59 a e 1e 1ç13.0 das respect 1vas mesas}
vedada a recondução para o mesmo cargo na e l e rção
lmed1atamente subsecuerrte" ti,

PARECER
Intenta a presente emenda a supressão da parte f tria ] do

§ 20 do Art 117 do Projeto de const rtuicão B, aSS1m red1g1
da 1l11mltados os recursos das oec r sões dos Trlbunals Reglo
na rs , nos dlSS1dl0S tndrv rdua t s , aos casos de ofensa a 11
teral d1SPOS1t1VO conet t tuc iona'l ou de Ie t federal"

De fato o d i epos r t tvo , como r-adrç rdo , cr ia r-estr icão re-
cursal ja Que rmoeoe o r-ecurso de rev ieta por d i ver-çênc ra
jurlsprudenclal Há Que ser- rnarrt rda a rm asão uru forrm zadora
do Tr tbuna l Super-ror- do Trabalho nas dec i sões das diver-sas
reglões tr-abajrnstas Por outro lado não de i xa de ser sen-
sato de i xar- ac legislador or-drnar ic a f t xacão das competên-
elas da nossa maror- corte trabalhlsta

Pe 1a aprovação

Supr tma-ese do Pr-c.jeto de Cons t t ttr tção (B) o
lnC1S0 111, do § 30, do art vco 53. das
Dj spos tçõea Tr-ans rtór tas

I I I _ se não for demonstrado pe 1a
rnat tut tção credora que o mutuario d t spõe de melas
par o pagamento de seu dêb 1 to. exc1u í do desta
demonstração seu es'tabe lec tmerrto , a casa de
mor-adva e os rris'tr-umerrtos de trabalho e produção,

PARECER
A emenda proposta tem como escopo sucr irmr- parte do

cn soos rt ivo do ProJeto que i serrta os rmcr-o e pequenos empre-
sar-ros (no per-todo de 2B/02/86 a 28/02/871 e os mrrrí s , pe-
quenos e med ros produtores r-ur-a t s (no per rodo de 28/02/86 a
31/12./87) do pagamento da correção mone'tar-va soare deb i tos
decorrentes de empr-es't irno conced ioos por bancos e mst rtuv
çães f 1nanee 1ras

Em v ir-tuce de nosso aco lh trnerrto á Emenda 2T00638-1, que
aupr rme o art 53, por .just rça e convern êncra . a rned-rda sob
exame f rca preJud1cada

Pela preJud,c,al,dade

- PSDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01510-1
AUTOR MAURO CAMPOS
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TD 1505-4
AUTOR RUBEM MEDI NA
SUPRESSIVA

Supr-mn r , no tnc rso XIV do ar-t iço 86, as
expressões "das três armas""

Suprlma-se do ProJeto de COnSt1tU1ÇaO (B) o
lnC1S0 IV, do'§ 30 . do artlgo 53, das 01Sposlç6es
Transltór1as

Suprlma-se do ProJeto de Const1tu1ção (B) o
lnClSO V, do § 30 , do artlgO 53, das Olsposlçê)es
Trans i tór-, as

V _ se o beneflClàrlo não for proprletarlo
de ma,s de Clnco modulos ruralS

PARECER
O 1tem XIV do art 86 at r rbu r cornpet énc ra pr rvat iva ao

Pr-es rdsrrte da Repúbl1ca para exercer o comando supremo das
Forças Armadas, promover os oflc1als-genera15 das três armas
e nomear os seus comandantes A supressão das expressões "das
três armas" não Quebra o pr- tnc tp to da í-n er-ar-cu ra ou da ardem
dlSclpllliar nas Forças Armadas, todav ra. B supressão oever ia
tnc idir- sobre a parte remanescente da frase, de modo a que
ficasse a compet ênc ra r-estr-i ta ao comando supremo das Forças
Armadas, f1cando o restante da matérla para ser regulada em
le1

- PSDB
PARECER PELA APROV AÇÃO

- PS08
PARECER PELA REJEIÇÃO

24 do ProJeto de ConstltulÇão,Dê-se ao art
a segul nte redação

"Art 2.4 Compete a Unlão estabelecer
"lormas gera 1s sobre

I _ dlreito tr-lbutarlo, flnancelro
penltenc,arlO, económ1co e urban1stlco,

I J _ orçamento,
111 _ Juntas comerClals,
I V _ custas dos ser'v i ços forenses,
V _ flxacão de emol<Jmentos relatlvos aos

Suor tma-ae do 1tem I I I, do art 207 do
ProJeto de Cons-t rtu ição (6), a expressão f rna l "de
pr ime ir-o ou segundo grau""

Suprlmam-se do Art 70 do ProJeto de ConstltulÇão
(B)
I _ a expressão flnal "para o trabalhador
urbano"", constante da letra a do ,tem XXIX,
I I _ a letra b lntotum do ltem XXIX,

PARECER
A Emenda, t enc tonanoo assegurar aos professor-es de ter

ce rro grau du-s rto a aooserrtador ta apos tr-rrrts anos. se ho
mem, e, v i rrte e c trico anos, se mulher, por eeet rvo exer-c tc io
de fU"1ção de maglster1o, pretende r-e't u-ar-. da parte f rna) do

1 tem 11 I do art 207 do ProJeto de Const i tu, ção , a expressão
"de pr 1me, ro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as 1vder-anças , acordo
esse que recebeu, em P1enar 10, a esmagadora unan 1m1dade de
432. votos favoravels e nenhum contr-ar io , verrf vcandorse . ape
nas, duas abstenções

Pe ia r-e.je ição

EMENDA 2TD1511-9
AUTOR MAURO CAMPOS - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supressão do § 20. do Art 59. das
d t spoa i ções tr-aps i tor-ras

PARECER
A emenda é mer i tor-ra e merece ser acolhida Ellmlna dra-

6~~~ ~:~ba~~~sV~$~é1~~~ ~e~~~~~s~~d~~~7~ g~~ ,~o~~~~~~~;âç~~n~;
suas cn spornb i l tdades de caixa

O parãgrafo 20 do art 59 manter-ia Governadores, Prefel
tos e empresas pObl1cas na dependêncla das decls5es central 1

zadas do M1nlsterlo da Fazenda, ate Que a lel complementdr
ent rasse em v 1 gO,

A ellmlnação do § 20, do art 59 das D,Sposlcàes Transl
tórlas, por tals razões, merece aprovação.

PARECER
Pe 1a aprovação. nos termos, porém da redação proposta a

traves da Emenda 1111-3

EMENDA 2T01513-5
AUTOR PAULO SILVA
POR CONTRADI çÃO

EMENDA 2T01512-7
AUTOR MAURO CAMPOS
SUPRESSIVA

- PDC
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

- PDC
PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Pe 1a aprovação parc 1 a 1

EMENDA 2TO1506-2
AUTOR JOSÉ MOURA
SUPRESSIVA

PARECER
A emenda propõe a supressão do segmento do § 50 do art

59 Que veda a recondução ao mesmo cargo das Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, nas e lercões tmed ta-t amert
te subsequentes, mat ér ra t rtricamerrte reg1mental, const i tuc io
na t rzaoa durante o per 'iodo auror i tar-io Entendo que a norma
é tncomoat ive l com a forte conotação cemocr-at ica do ProJeto,
com a agravante de at tnç ir , cerceando-a, a marn f'es t ação da
vontade dos que representam as asprr-ações do povo br-as t Ie ir-o

br-as t le tr-o , no tocante a sua par-t rc rpação no processo dec i so
r-io.

Sou pe 1a aprovação da emenda, em favor da af t rmação
crescente de nossa vocação democrat rca

EMENDA 2TO1507-1
AUTOR JOÃO DA MATA
SUPRESSIVA

PARECER.
A emenda proposta tem como escopo suprlmlr parte do

d1SPOS1tlVO do ProJeto que lsenta os mlcro e pequenos empre-
sárlOs (no per iodo de 28/02/88 a 28/02/87) e os mm,s, pe-
quenos e méd10s produtores rura1S (no período de 28/02/86 a
31/12./87) do pagamento da correção monetar18 sobre debltos
decorrentes de emprest1mo cancedldos por bancos e lliStltui-
çães flnanc81ras

Em v1rtude de nosso acolh1mento á Emenda 2TOD638-1, que
suprtme o ar't 53, por Justlça e oonvenléncta, a medlda sob
exame f 1ca preJud 1cada

Pela preJUdlclalldade

EMENDA 2TO1508-9
AUTOR JOÃO DA MATA
SUPRESSIVA



PARECER
Conquanto const t tua va l toso SUbSld10 para o processo 113

g1slat1vo, a pr-opos-rcão faz 1novações , conflgurando emenda
rnodrf i cat tva , o que contr-ar-ia as normas regulamentadoras de
apresentação de emendas neste 20 turno de votação.

atos pr-at rcados pelos ser-v icos notar-ra i s e de
reglstro,

VII _ florestas, caca, pesca, fauna,
conservação da natureza. defesa do solo e dos
recursos natur-a i s , proteção ao rne io ambiente e
controle de P01U1Ção,

VI II _ proteção ao patrlmomo rn stór-tcc ,
cultural, ar-t i s't rco , tUrístlco e palsagístlco;

I X _ responsab111dada por dano ao me1o
amoierrte , ao consurmdor , a bens e dlreito$ de
valor ar-t rat ico , estet rcc , h i s tór rco , turístico e
oa rsec-is-t rco. ,

X _ educação, cu 1tura, ens 1no e desperto,
XI _ cr tação , f'unc tonamerrto e processo do

JU 1zado de pequenas causas,
XI I _ procedlmentos em matéria processual,
XIII _ pr-e tv rdênc ra soc ra l , proteção e

defesa da sauda ,
XIV _ aasrs'tênc ta Judlclárla e defensoria

púb l rca ,
XV _ normas de proteção e ,ntegração social

das pessoas portadoras de def tc iênc ra :
XVI _ normas de proteção à 1nfânc 1a e a

Juventude;
XVII _ or-çarn zeção , garantlas, drr-ertos e

deveres das po l tc ras C1V1S,
XVIII _ po l rt tca nacvonat de transportes e

vração ,
XIX _ or-cem zação , ef'et ivos , material be t rco

e car-ant ree das po t tc t ae mt t i tar-es e corpos de
bombe tr-os mi l i tar-es ,

XX _ normas gerals de I tc t tação e
contratação em todas as rnodal idadas , para a
acrmrn s'tr-ação púb l rca , drr-eta e indrr-ata , nas
drver-sas esteras de governo, mclustve para as
fundações e empresas sob seu controle,

XXI _ desenvo lvrmento urbano, mc lus i ve
habltação, seneamento bas rcc e transportes
urbanos

§ 10 _ A 1131 federal sobre norams gera1S
llm1 t er-c se-à a

I _ assegurar a unidade necrona t nos campos
po l it1CO, eccoormco-f rnance u-o e scciaj ,

11 _ prevemr' conf t i tos de compe'tênc ta entre
as pessoas po l t t rco-admrru s'tr-at ivaa:

I I _ exp'l tc r-tar- pr rnc tp ros const t tuc rona t s
que, por seu conteOdo, reque1ram ap 11cação
um f'orme no ter-r rtor io nac rona l ,

§ 20 _ A competênc1a da Un1 ão sobre normas
gera1S não exc lu i a comoe'ténc ta leg1s1atlva
suplementar dos Estados,

§ 30 _ Inex1stlndo 'le t federal sobre normas

~~~~~~~tle~ ES~~~~~, e~~~~erã~ten~er c~~etê~~~~
cecut ver rdades , observado o d i spos'to no § 10, no
que couber

§ 40 _ A super-v irn ênc ta de 1131 federal
sobre normas gerals suspende a ef icácva da 1131

estadual, no Que lhe for corrtr-ar ie
Em face da nova redação dada ao "caout "" que

reúne dvver-soe dlSPOS1tlvOS do texto do ProJeto
a) suor-unam-se os lnC1S0s XX e XXI do art

21, os lnC1S0S IX, XXIII e XXVI do art. 22 e o §
20 do art 106,

b) mantenha-se, no lnC1SO xx. do art 22,
apenas o seçu irrte seçurrnerrtc "normas sobre
convocação e mob t l i zação das polícias mr l t tar-es e
corpos de bombe tr-os mr l t tar-es ""

3/88)

VOTADO EM PRI MEIRO TURNO
(nos termos do Art, 1 § 30, da Resolução ANC
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- PSD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PSD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1520-8
AUTOR' KOYU IHA
POR CONTRADI çÃO

suer-rma-se do ar-t icc 134, lI, "e"" a
expressão

" . salvo exceções pr-ev i s'tas em Ie i

Art 211, tnc isoa x e Xi
Propõe-se restabelecer a redação arrter rcr ,

colocando-se os tnc i sos como Artigo e parágrafos,
e subs't i tu tndo-ae os termos tiA educação suoer ior

far-se-à com coser-vanc ia. "u por "A um ver-s roade
observará ti", pela contradição entre "educação
super10r"", e a referénc1a, em segu1da, de
"pescuvaa e extensãoll

"

PARECER.
Sob a r-ubr-rca "correção de 1 inguagem", e a pretexto de

"cOrrlgir def'e t to ou omt ssão que, sem Justlflcatlva, f 01

comet rdo nas etapas anter-rores". a emenda. na r-ea l tdade ,
inova.

Pela rejelção

_ Acrescenta-se no § 10', do Artlg0 70 do
Pr-o.jato de Cons't i tu rcão , após a expressão "não
serão ob.jeto de delegação"", o seguinte
ad rtamerrto "nem das medrdas cr-ovtsor ias com
força de 1e i prev 1stas no art 1go 64 "", passando
o dlSPOSlt1VO emendado a -ter a segu1nte r-eoacac

"§ 1o Não serão objeto de de 1egação nem das
rnedrdas or-ov isor-ras com força da Ie i , pr-ev i s'tas no
ar-t1go 64. os atos de compe-tênc1a exc lus iva no
Congresso Nac tona I , os da comoeréncra pr-rvat tva da
Cámara dos Deputados ou do Senado Federa 1, a
matérla reservada à le1 complementar, nem a
legls1ação sobre "li

EMENDA 2TO1618-6
AUTOR VI LSON SOUZA - PSDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

_ mcjuu- no art rço 52 do Projeto (B) o
segu1nte 1nc150

VI _ recomendar ao Presldente da Repúbl ica o
afastamento de detentor de cargo ou função de
conf 1anca no Governo Federa 1, i nc 1us 1ve na
admtrri s-tr-acão lndlreta

PARECER
Manifesto-me pela aprovação, tendo em vista tratar-se de

matérla aprovada em pr-tme ir-o turno, e erm t tría quando da ela
boração da redação do venc 1do

Pessoalmente, parece-me que a presença do d i spos t t tvo no
texto, só se ,Justlfica à eooca em Que o pr-o.reto tnst rtuctona
I i zava o s i s'tema parlamentar de governo.

EMENDA 2TO1517-8
AUTOR VI LSDN SOUZA
POR OMISSÃO

PARECER.
A emenda é compatível e mer-rtor-ra O exercício da ati

v i dade pcj t t rcc-par-t rdàr ta deve ser vedado aos membros do M,
rn ster-to Públ1CO, cons rder-anoo o elevado caráter que o novo
texto defere à tnat t turcão , a CUJOS membros são atribuídos
os mesmos 1mpedimentos e garantlas da Maglstratura

Logo, devtdo as elevadas pr-err-oçat tvas cometidas aos
membros do Mlnlstério POb11CO, não tem Qualquer sent ido per
mit,r-se que exerçam atlv1dade pol itlco-part1dárla

Pe1a aprovação

- PSDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T01514-3
AUTOR PAULO SILVA
SUPRESSIVA

PARECER
Pela aprovação da emenda nos termos da crcoos-cao do au

tor,

Supnma-se o Art 76 das DISPOSIÇOES
CONSTITUClONAI S TRANS ITORI AS

PARECER
A emenda merece ser acatada Não faz sentido a ma-

nutenção do art 76 das D1Sposlções Transltorlas Além do
malS, o texto constltucl0nal aprovado transforma em Es
tados os d01S territór10s e relntegra o Oltlmo ao Estado
de orlgem

Pe1a aprovação

EMENDA SUPRESSIVA
SUPRIMA-SE A ALiNEA "J"" DO INCISO I DO ART

108 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
"ART 108 +lsd,
I +lsd,
J)SUPRIM:P

PARECER
ObJetlva a presente Emenda, atraves da supressão, sucer-r-:

da, da alinea "J", do i rem I. do art 108, seca r-et ir-aca a
ccmoe ténc ta do Supremo Tr-rbuna l Federal, nesse d i spos t t rvo
pr-evi s ta , para "processar e Julgar, origlnarlamente a re-
presentação do Procurador-Geral da Repúb I vca , nos casos def v
rn dos em 1e1 complementar, para a mterpretação de Ie i ou ato
normat 1VD federa 1li

O nosso parecer é favorável a Emenda. pe las mesmas razões
Que nos levaram a emltlr parecer no sentldo da aprovação da
Emenda no 957-7

EMENDA 2TD1521-6
AUTOR JOSIO RI CHA
SUPRESSIVA

- PSDe
PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlma-se o lnC150 III do art1go 173

EMEND\5UP~~5~à~~ DE CONSTITUIÇÃO 00 PLENÁRIO,

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer à emenda 2T01443-1

Suprlma-se o parágrafo um co do Art 67 do
ATO OAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS

PARECER
A emenda propõe supressão re lat wa ao art 67 do Ato

das 01sposiçàes Constltuclonals Transitorlas, que cUlda da
vlnculação de percentual dos recursos a que se refere o
art. 215. para ellmlnar o analfabetlsmo e unlversal,zar O
enSlno fundamental

A materla f 01 amplamente dlscutlda durante os trabalhos
da Assemble18 Nacl0nal Constltulnte, prevalecendo a

- PSDS
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1522-4
AUTOR JOS~ RICHA
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PSDS
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1516-0
AUTOR VI LSON SOUZA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T01515-1
AUTOR PAULO SILVA
SUPRESSIVA
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pr tor-f dade para o ens ino fundamental, tnc lu f da , aí.
err-ecn cação do ana 1f abet 1 smo

Pela reJelção

a r-edação atual, por atenderem aos lnteresses da Justiça Elei
toral

Pela reJelcão

EMENDA 2TO1523-2
AUTOR OCTAvIO ELlsIO - PSD8
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 211, ir-c isos V, VI e VII
tf

Restabe lecer- a redação orlglna 1 aprovada

PARECER
Pe 1a aor-ovação da emenda I nos termos da Just 1f i cação do

autor

EMENDA 2T01524-1
AUTOR OCTAvIO ELlSIO - PSD8
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

REFERÊNCIA 'tem do art rço 41 do ProJeto de
Cons't i tu rção "8' I

08JET IVO restabe1ecer o texto resu ltante da
fusão das emendas de no s 921, 110, 538, dentre
outras

PARECER
O i tustr-s Senador José Fogaça sugere, com sua Emenda,

que houve uma orm asão na redação do vencido, a qual de t xou de
contemplar a aooserrtadcr ra do ser-v rdor- públlCO no caso de sua
rriva l tcíez permanente. quando esta mval rcíez não decorra de a
c ioerrte em serv tco .

Concordamos com Sua Exce lêncra e acatamos sua Emenda,
pe1o seu ev i dente rner-i to Em decor-r-énc i a. estamos acatando as
Emendas 920-8, 566-1, dos conet i tutntes Ruy Nedel, Geraldo
Campos e Oc'tav io El isso, respect rvamerrte , nos termos da reda
ção proposta pelo conat r-tuvrrte JOSé Fogaça

EMENDA 2TO1525-9
AUTOR OCTAvIO ELísIO - PSOB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Com base no Parágrafo 30 do Art, go 11 da
Reso 1ução no 3 . encam1nhamos a emenda aba 1xo .
para sanar contradição no texto conet rtuc-rona l .
suor umnco-ee , do lnC1SO I I I do Art 2.07, as
express5es "de pr tme ir-o e segundo graus", passndo
o mesmo rnc t so a ter a SegUlnte redação

"Art 207

111 _ apos tr irrta anos ao professor e vinte
e c mco a professora, por ef'et tvo exer-c icio de
f'uncêo de mao r s tér-ro ' f

EMENDA 2TO1529-1
AUTOR, CARLOS MOSCONI - PSD8
POR OMISSÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

O parágrafo umco do art. 203 (Capitulo !lI,
Titulo I I, Seção I), passa a ter a seçu irrte
redação (§ 10, ar-t 233, Seção 1, Capítulo 11,
Título VIII, do ProJeto de Cosrrt rtu tçêo A).

Art 203. . .
Parágrafo Único O s i s'tema únrco de saúde

será f 1nane 1ado com recursos do orçamento da
segur1 dade soc ta l , dos Estados, do Distrlto
Federal, do Ter-r-rror-ios e dos MunlciploS, além de
outras fontes

PARECER
Optamos por manter a r-edação do d i spos t t tvo sob exame,

tendo em v i s'ta Que a rennssão a que faz referêncla aperfeiçoa
o texto. Pela reJelção

EMENDA: 2TO1530-5
AUTOR. CARLOS MOSCON1 - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnma-se do art 203, t tem 11 (Título 111,
Capitulo 11, Seção l l , a espressão "com prlor,dade
para as at iv rdades pr-evenr rvas , sem preJuizo dos
ser-vrccs assn etenc ia t s ' I

Em conseouênc ia , o cn spcst t tvo passará a ter
a segu 1nte r-edação ~

Art 203

II ~_ atendlment~ l~tegral

PARECER
Nosso errtendrmerrto e de que não ex i sre a r-edundãnc18 a

pontada pelo autor da emenda Ressalte-se tão-somente a
or tor i dade que devem ter as at rv rdeoes or-everrt rvas Pela re
Je i ção da emenda.

EMENDA 2TOi531-3
AUTOR RENAN CALHEIROS - PS08
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rrna-ese do capuf do Ar"t 191, Cap t tu lo
lI!, Título VlI, do Pt-o.je to de Cons't t tu rção (8) a
segu 1rrte expressão

"Segundo cr t ter tos e gr-aus de ex tçêncva
estabeleCldos em 1e1 11

EMENDA 2T01G32-1
AUTOR RENAN CALHEI ROS - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER'
O d'SPOSltlVO que trata da função social da propr,edade

rural não pode se euto-ap l rcave l Ha necess idade de se
def trrir , com cr-ec isão , os cr rter tcs que de-terrmnam a exten-
são e me1hor compreensão dos requ 1 5 1 tos a serem observados
para o cumor-unerrto dessa função scc ia l

Os recurs rtos constantes dos 1nC1SOS I a IV do art 191
são ger81s Compete à le1 ord1narla exp l tc t tá-Tcs

Pela rejelção

PARECER
A Emenda, rencronanco assegurar aos professc.-es de ter

ce iro grau drr-erto a eocsentador ia após tr-u-rta anos, se ho
mem, e, vrrrte e c mco anos, se mulher, por ef'e't rvo exer-crc io
de função de maglstérlo, pretende retlrar, da parte f1nal do
'tem III do art 207 do Projeto de Cons t t tu rção , a expressão
"de pr1mei ro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as l1deranças, acordo
esse que recebeu, em P1enar i a, a esmagadora unan 1m1dade de
432. votos f'avor-ave-re e nenhum corrtr-ár to . ver r r tcendo-ee , ape
nas, duas abstenções

Pela r-e.je rcão

EMENDA 2TO1526-7
AUTOR CÊLIO DE CASTRO - PS08
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 203_
Art Suor-imtr- a palavra "púb l rccs ' f

Supr tma-se todo o paragrafo 10
Capitulo 1I I, T't tu'lo VI L do
const rtuicão (B), que tem a seuu u-rte

"§ 10 As benfeltorlas úre rs
serão 1nden 1zadas em di nhe 11""0 "

do Art. 189,
Projeto de

redação
e necessar i as

PARECER
De acordo com o d i spoeto no ar-t 2.02. do novo teyto cons

-htuclonal. as ações e ser vicos de saúde são de re tevánc ia
púb1, ca Pe 1areJe 1ção da emenda

EMENDA 2TO1527-5
AUTOR CELl O DE CASTRO - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 202_
Supr1mlr a expressão "e tambem por pessoa

f r s rca ou .jur- i d tca de dtr-e i to pr rvadc ' f •

PARECER.
A car-t rr da EC n 10, de 10/11/64, estabeleceu-se que

o pagamento de 1nden 1zação do 1move1 rura 1 desapropr 1ado ,
por mteresse soc ra l . dar-se-la sempre em titulas da divi
da açr-ãr-o a

Manteve-se, por-ém, na tr-adrcão const t tucrcna t , a norma
que orev ie o pagamento das benfe rtor-ras em d mhe rr-o

O ProJeto da Nova Conat i tu içêo avançou ao estabelecer o
pagamento da 1 nden rzação , em drnhe tr-o , tão somente das ben-
f'e i-tor raa "neceesar-ias e_ ute i s"

Por estes mot rvos , somos pela manutenção do texto
Pela r-e.ie ição

PARECER
Cone rcíer-emos inconveniente a supressão proposta
Pela re.]elção

Supr irna-tse o tnc iso IV do artlgo 152..

PARECER'
Ob.jet iva a proposta suor umr- a expr-essão "e tambem

por- pessoa f i s rca ou Juridlca de cvre i to or tvaco". constante
do art 202 do Pro,Jeto, por cons rcer-a-j e redundante o Autor

Entendemos que a expressão deve permanecer no texto do
artlgO para maror- clareza do assunto, p01S nela o que se
Quer e enfat rzar- que as ações e ser-vrcos de saúde poderão ser
executadas pelo Estado, d ir-etamerrte ou através de tercelros.
e pela irric rat iva pr rvada

An~e o exposto, somos pela reJelção

EMENDA 2TO1533-0
AUTOR JOSÊ RICHA
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAo

PS08

Sucr ima-ae , do Art 46, "caput", a expressão
"através do s rstema pr-opor-c rona l "

EMENDA, 2TO1G28-3
AUTOR CARLOS MOSCONI - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr rrrrarn-tse os §§ 10 e 11 do ar-t 14

EMENDA. 2TO 1-534-8
AUTOR JOSÊ RI CHA
SUPRESSIVA

- PSD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda ob.je t 1 va a supressão dos §§ 10 e 11 do art

que tratam da lmpugnaçao do mandato eletlvo.
Somos pela manutenção dos referldos dlSPOSltlvOS com

14,

a

PARECER
Com a Emenda é proposta a supressão,

art 46, da expressão "através do s1stema
deflnldo no dlSPOSltlvO, como o apl1cavel à

no caput do
propore lona 1 "

escolha dos



membros da Cámara dos Deputados A proposta vem just 1f 1-
cada no argumento de Que a escolha do sistema de e1e,-
Cão or-cnnar i a Soma o nobre Autor da Proposta a fundamen
tação retro o argumento de que "ademals, o pr rnc tp to
de escolha cnstr rtat , em dois turnos, para os cargos
execut ivos , parece ser o mais adaptado a consollda
Cão de maror ias parlamentares estãvelS"

D df spos t't tvo sob proposta par-c ra l de supressão, no

~~~~8~~~as~ãOse~~~da 1e~~5 1~~~~~~a d~~ ~~~o
1
~~e p:raar~~~~~:

tacao excendrca a teor de justificar a modrf'{cação pre
tendida não se aJustar ao obJet lVO pretendido com
a Emenda •

Somos ass 1m pe 1a reJa' Cão da Emenda

EMENDA 2TO1535-6
AUTOR GERALDO ALCKMIN FILHO - PSOB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇIiO

EMENDA 2TO1540-2
AUTDR RENAN CALHEIRDS - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇIiD

Suor tma-rse do inciso XXX11I do Art 7 do
CapItulo ll, Titulo 11, do ProJeto de Const t tu tção
(B) a Segu1nte expressão'

"sa 1vo na cond i cão de aprendi z U

PARECER
Optamos por manter no texto do ProJeto de Const itu i cão

o tnc iso XXXIll do ar-r 70 que proibe o trabalho notur
no, per 1goso OU 1nsa 1ubre aos menores de dezo i to e de
Qualquer trabalho a menores de quartoze anos, salvo na .
cond ição de aprendi z , tal como aprovado no 10 turno de
votação da Const 1tu 1nte

Por 1 sso , somos pe 1a r-eoe i ção da emenda
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Suprlma-se o art 90

'ARECER
O art 90 contém uma impr-ac i são técnlca. em boa hora

apontada pelo ilustre autor da emenda Por ser corrtr-adt tór ro
com o novo ordenamento constitucl0nal em elaboração, somos
pela supressão lntegral do refer,do dt spos t t tvo

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1541-1
AUTOR CARLDS MOSCONI - PSDB
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI Çi\D

suor ima-se do inciso XXXIV do art 50 a
expressão.

"ressa 1vadas aoue 1as cujo si 9 1 10 seca
,mprescmdivel à segurança da sociedade e do
Estado""

EMENDA. 2TO1536-4
AUTOR GERALDO ALCKMIN FILHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇ/iO

Suprima-se o tnc i so XVI do art 24.

PARECER.
Propõe esta emenda a supressão do tnc i so XVI do ar t 24

do ProJeto de Cons't t tu 1cão B
Contrarlamente ao entendimento do 1lustre autor. as P011

aias c iv ts dos Estados não f rcar-ão , com a aprovação do texto.
~~~~~to às regras federals, com prejuízo da autonomia dos Es-

A competência concorrente para 1e9151ar garante a auto 
norma dos Estados. Aos parágrafos 10. e 20 do c i tado art,go
dão compe-têno ta à Unlão para estabelecer apenas normas ge
rais e competêncla legls1ativa suplementar aos Estados para
;~~~~e~ :~t:~~~ P8cul1arledades, quando mex tst tr- 181 federal

EMENDA 2T01537-2
AUTOR. MARIO COVAS
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇIiO

PARECER
Pela reJeição nos termos da parecer á Emenda no

2T00036-7

EMENDA 2TO1542-9
AUTOR CÉU O DE CASTRO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PEl:A REJEIÇlio

suor-una-se do parágrafo ún1CO do art 22, do
Ato das D1Sposições Tr-ans-rtór-ras as seguintes
expressões'

"ou em carrilssão . nem aos que a 1e i dec 1are
de 1 tvr-e exoneração, cUJO tempo de ser-vrco não
será computado para os f rns do "Caput"U deste
art1go, exceto na hlpótese de serv1óor""

PARECER
A pr-opos icão em causa pretende a modificação da redação

do parágrafo úmco do ar t 22 do Ato das D,,,poslçães Constl
tuc rona is Tr'ans rtór-ras

A proposta em nada melhora o texto, que f 01 objeto de
amplo debate quando do or ime u-o turno de dlscussão e vota
ção No exame das d iver-sas emendas que pretendiam modtf icar
o d- soosrt ivo , só acatamos a que propôs a suor-essao . . das
expressões "nem aos" porque aclarou a redação

Pela r-eoe icão

"" Supr tma-ee do inclso LXXI 11 e de sua letra
"b_ do art 50 as expressões "aos br-as t l eu-os" e
nao preferindo f'azé-r Io por" f com o que o c i taco

parágrafo f i car'á ass irn redigldo
§ 52 _ Conceder-se-á "HABEAS=DATA"
I _ para assegurar o conhec imerrto de

1nformações re 1at 1 vas a sua pessoa. constantes de
reglstros ou bancos de dados de errt rdades
governamentals, ou de caráter púb l rco ,

II _ para a ret rr rcecão de dados, por
processo S1g110so. Jud1cial ou acmirnetr-at rvo

PARECER

reci~~uãP~~:n~~r~~aç~TÓO~~2~~rte, nos termos do Parecer of'e-:

- PSDB
PARECER PELA REJEIÇlio

o § 20 do art 12, ass trn

EMENDA. 2T01543-7
AUTOR MAURO 80RGES - PD.Ç:
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇIiD

"EMENDA SUPRESS 1VA,'"
Supr-um r- a expressão "Togados e

v rra t tc ios">, do § 30 do art i17 do Projeto de
Conet rttn ção "8""

PARECER'
A determlnação constante do § 30 , "in flne". do art 117

consubs-tanc ra uma opção pol í t ica da ANC, à cons rder-ação de
que a elaboração de I i s'tas tripl ices para o pr-ov irnerrto de
cargos destlnados aos Juízes da magistratura trabalhista de
carr-e tr-a deve par-t rr- de Mlnistros togados que ostentem a ga
rant ia da vltalicledade, presumldamente com total independên
ela O fato de o pr-ocedrmerrto em v i çor-, do qual partlcipam
19ualmente os Mirrrstr-os c'lass t tas , nada ter revelado de desa
conae l háve l não inva1 ida a formula agora consagrada, devendo
traduzir um aperfeiçoamento do processo de. escolha ao crivo
da ANC

Pela r-e.je tção

- PDC
PARECER PELA APRDVAÇlio PARCIAL

EMENDA 2TD1544-5
AUTOR MAURO BORGES
SUPRESSIVA

cír s t mçãc
salvo os

Suprima-se
red1g1do:

"A 181 não poderá estabe 1ecer
entre brasl1e,ros natos e natural tzacos ,
casos prevlstos nesta Cortst t tu rção."

EMENDA 2TO153B-1
AUTOR MARI O CDVAS
SUPRESSIVA

PARECER
O autor propõe a 1t er-acão no cap í tu lodo pr-o.je-to referen

te à nacionalidade.
Entendemos que o texto deve ser mant 1do como proposto

para o 20. Turno p01S, além de ser claro, ele guarda cerf'e r
ta s íntoma com a tr-adicao da nosso Dlre1to e entre seus
dispositivos

EMENDA. 2T01539-9
AUTOR RENAN CALHEIROS - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇIiO

TEXTO ATUAL
Ato das Dl soes i ções Cons-t i tuc rona t s

Transltõr18S
Art 80 _ "A Repúb l rca Federativa do Brasil

buscará a integração ecor-ómrca , po l t t tca , socra l e
cultural dos povos da América Lat rna , visando à
formação de uma corncru dade latlno-americana de
oaçõea" "
TEXTO PROPOSTO

Art 80 _ "A Repúb'l rca FederatlVa do Brasil
buscará a 1ntegração económi ea , po 1i t 1ca e
cultural dos povos da Amêr,ca Lat tna , visando á
formação de uma comun,dade 1at lno-amer i cana" "

Supílma-se a seçu irrte expressão do Art lO,
CapItulo 11, do TItulo !l do Projeto de
Cons-t r-tu tção (B)

"dos órgãos públlCOS"

PARECER
Pela aprovação par-c-i a I nos termos do parecer que ofereci

a emenda no 2t-01740-5

PARECER
ObJetiva a emenda estender o alcance do drr-e-rto de par

t tc tpação de trabalhadores e empregadores a todos os órgãos
públ icos ou prrvados , e l tmtriando a restrlçào proposta no ar':'
t '90 10

A supr-easão pretendida oescer-acter iaa o sent rdo da maré
r i a l co 1s apenas os órgãos pub11cos podem impor obr i gacôes
de natureza social e fiscal, o que não acontece com as empre
sas pr i vadas

EMENDA 2TO1545-3
AUTOR JA I RO CARNEI RO - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇIiO

Supr trnam-se , no "caput n
" do Art 90, as

expressões "a opcr-tun tdade eU". passando o
dlSPOSltlVO em apreço a ter a segulnte redação

"Art 90 E assegurado o drr'e t to de greve,
competlndo aos trabalhadores decidlr sobre os



150 lnteresses que devam por- mero dele defender 11"

PARECER
A supressão pretend,da lmpllca em restrlngir excessiva

mente um dos mai s rrnpor-tarrtes -ma'tr-umerrtoa de defesa dos rrr
teresses das classes trabalhadoras.

Pela re.iercao

EMENDA. 2T01546-1
AUTOR' JAI RO CARNEI RO - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr-trnarrr-ae , no Inc i so XV, do Art. 38,
assecurrrtes Eaxpr~ssões "salvo nos casos em que
exceder o teto resultante da remuneração bás rca do
nível mai s alto da cerr-e u-a ou classe f'unc rona l ,
acr-esc ioa dos adtc ionaj s orocr tcs e por tempo de
serVlço"" , oassando o Iric t so em referênc18 a ter a
seçu trrte r-edação

"Art 38 - *a1c*f.'\j
XV - a remuneração dos servidores públ tcos é

lrredu"tível. SUJ81ta. em todas os casos, aos
tmpcatos gerals, inc lutdos o de renda e os
exrr-aor-dmár-ros" 11

PARECER.
A emenda pretende supr tmrr- a seguinte expressão do in

ciso XV do ar-t 38 - -. salvo nos casos em que exceder o te-
to resultante da remuneração bas ica do nivel mais alto da
carre Tra ou c 1asse func Tona1. acresc1da dos ad 1c i ona i s pró
prios e Par 'tempo de ser-vice"

O tnc iso XV de art 38 trata da irredut1b1l rdade da re
muneração dos ser-v-dor-es públicos O dTSPOSlt1VO ac una , que
o autor da emenda .pretende suprimir, é uma ressalva ao direl
te da irredut1bil1dade.

Optamos por manter a matéria tal como aprovada no 10
turno de votação da Cons't r tu irrte , Que vrsa a corb ir- os altos
sa'làr tos dos aSS1m chamados "marajás"

Votamos pela r-a.ie icão

EMENDA 2TO1547-0
AUTOR' JAIRO CARNEIRO - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 5UPRE5S I VA
suor-una-se no art 2.2 das D'tspoa tçõee

Tr-ans i tor-tas a palavra "lnlnterruptos" ll

PARECER
Obde t rva a emenda suor-rmtr- o termo "{mrrter-r-uoto" do

art 22 do Ato das Disposições Constituclonais Transitórias
A supressão proposta não deve encontrar guanda O exer-c tcio
rmnter-r-ucto é cond rçãc bas i lar urocsta pelo legls1ador cons
t rtucvcna t para aqu rs i ção da esteb t l toace

E nr-ermo tnat rtu ioo para os que demonstraram cons-tànc'ia
no desempenho de at iv tdades na acmtrn s'tr-ação púb l ica Pela

reJelçãO

EMENDA: 2TD '548-8
AUTOR JAI RO CARNEI RO - PDC
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

expres~~~~ 1maTd~e p~~me~ ~~ i s~u I I;eg~~d~rt 4 g~~~" ~~
passando o InCiSO 11 I do Art 20711 ter a segumta
redação.

"Art 207 - *a1C*f ij '.
111 apcs tr tnta anos, ao professor, e,

após vinte e cinco anos, à professora, por ef'et ivo
exerc tcro de função de magistério""

EMENDA: 2TO1551-8
AUTOR ARNALDO FARIA DE SA - PMB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr rma-ae do Inciso XII. do Art 50, o

SegUln~e ou, durante O dra, por de'ternnnação
judiclal, ;

PARECER'
Meu parecer e pe 1a reJa 1 cão da emenda, uma vez Que a su

pressão proposta. se ace rta. descar-acter-rzar-e o pr-tnc tp io
que se quer consagrar no texto const i ttrc tona 1

EMENDA 2TO1552-6
AUTOR ARNALDD FARI A DE SÁ - PMB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr tma-ese do Iric i sc 11, do Art 205, o

segu1n~e do traba 1hador, '

PARECER:
ReJe1tada nos termos do parecer 2T00316-1

EMENDA: 2TD1553-4
AUTOR. CARLOS VIRGILIO - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Suprima-se O § 30. do art. 197, do Proae'to
de Cons't rtu ição (B)

PARECER.
A crescente elevação das taxas de Juros rea is pr-at rcadas

pelo s iatema f rnance tr-o tem pre,Judlcado sensivelmente o setor
pr'odut tvo da econonna

Não é pert rnerrte , portanto, de ixar- de mencionar no texto
const 1tuc lona1 a necess 1dada de OI" 1ar mecan 1smos 1nst 1 tuc 10-
na i s que perrm t am superar esta grave cn stor-cão.

Pela reJeição

EMENDA 2TD1554-2
AUTDR CARLOS VI RGI LIO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor imtr- o § 30 , do ar-t rço 106, do ProJeto
de Cons-t r tu t çãc (8)

PARECER.
Optamos pela redação do or tmetro turno de votação. ten

do em v iata que a mesma resultou de exaust ivas drscussõas e
exor-ess ivas votações.

Pela re,Jelção da emenda

EMENDA 2TO1555-1
AUTOR CARLOS VIRG1LIO - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

SuprmJa-se as seguJntes expressões contidas
na parte final do lnC1SO lI, do "caput ' do Art
177, do Pr'o.je'to de Constituição (B). ( e o
exerc'iclo, de fato e de drr-e rto, do poder
deo i sór-ro para qer-tr- suas ar rvroaoes '

PARECER'
Optamos por manter a redação do or ime u-o tur-no de vo-

tação, tendo em vrsra que a ma't ér-j a sob exame f 01 subrnet rda

à exauet tva discussão entre as 1ideranças da ANC, que, para
sua aprovação. estabeleceram pr-ev io acordo

Pe 1a reJa 1ção da emenda.

suo irma-ee , no § 40. do art 180 do PrOJeto
de ConstitulÇào B, após o vocábulo "áreas', a
expressão "onde esteJam atuando, e naquela'

PARECER
Pe 1a aprovação, nos termos do parecer à emenda

2TDD657-8

PARECER.
A Emenda, tencionando assegurar aos professores de ter

ce rro grau dlrelto a aposerrtador-ra após 'tr-trrta anos , se ho
mem, e, virrte e c inco anos, se mulher, por ef'et ivc exerc'iclo
de função de mag1sterio, pretende ret n-ar , da parte f vna l do
item Iff do art 207 do ProJeto de Cons-t r tu rcão , a expressão
"de prlmeiro ou segundo grau".

O texto resu1tou de acordo entre as 11der'anças , acordo
esse Que recebeu, em P'lenér io , a esmagadora unanumdade de
432 votos f'avcr-àve t s e nenhum contr-ar to , verlflcando-se, ape
nas, duas abs t ençõas

Pela reJeição

EMENDA 2TO1549-6
AUTOR ARNALDO f'ARI A DE SÁ - PMB
SUPRESSIVA ; PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2.TO 1556-9
• AUTOR' JOSt: DUTRA

SUPRESSIVA

EMENDA' 2T01557-7
AUTOR JOSt: OUTRA
POR CONTRADI çÃO

- PMD6
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

no.

Suprlma-se do Ato das Dl spos rções
const rtucvcnars e Tr-ans r tór tas , o Art 37 e seu
parágrafo

PARECER
O texto do art. 37 do Ato das 0lposlções Cons't-rtuc io-

nars Transitórlas, que a emenda tenc iona abo l rr , f 01 obaeto
de fusão e resultado de acordo

Pela reJe,ção

Inclua-se na allnea a do lnC1S0 r da ar-t rço
111, onde couber, a segul11te expressão

"os membros dos Conselhos ou Tr-rbunaj s de
Contas dos MunlclploS'

PARECER:
Com esta emenda rrrterrta o r tus'tr-e autor cor-r imr- erro

mamfesto ex rstente no ProJeto de const rtuicao "8" Acode ra
zão ao conet rtumte

Pe1a aprovação

Dê-se ao art 32 do Ato das D1SPOS'lÇões
Cons t t tuc iona r s Transltórlas a secuirrte redação

"Art 32 _ ~ assegurada a garant 1a da
vltal1Clsdade aos atuais Minlstros do Trlbunal de
Contas da União e Conselhe1ros dos Tr1buna1s de

EMENDA 2TO155D-0
AUTOR ARNALDO FARI A DE SÁ - PMB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor ima-ae o paragrafo úrn co , do Artlgo 66.
do Ato das D1SPOS1côes Const1 tuo rona is
Transltorlas

PARECER.
Pela reJeição, nos termos da emenda 2t01332-9

EMENDA 2TO1558-5
AUTOR JOSt: DUTRA
SUPRESSIVA

- PMD6
PARECER PELA REJEIÇÃD



Contas dos Estados, do Distrito Federal, do
Município e dos Conselhos e Tribunais de Contas
dos Municípios l

PARECER'
Não se nos afigura admissível estender a garantla de

vital tc redade dos atuais Ministros do Tr rbuna l de Contas da
União. contida 'no art 32 do Ato das D1Sposlções const rtucro
nats Transitórias, aos titulares dos órgãos equrva lerrtes nos
Estados, no üvstr-rto Federal e nos Mumcíplos Não e matéria
para a Const i tu 1cão Federa 1

Pela rejslcão

refinanciamento. ass i stencia f rnance tr-a de
1 f qu f dez , cessão ou suer-r-ocacao de cr-édr tos

hipotecários ou de cédulas hipotecárias,
realizadas com recursos próprl0s daqueles bancos
ou de fundos par eles gerldos, I, f icando ass rm
redigido

"Art 52 _ Os crédltos Junto a entldades a
que se refere a Lei no 6 024, de 13 de março de
1974, são SUJeitos a correção mone'tár ta , até seu
efetlvo pagamento, sem rrrter-rupçãc ou suspensão.
mesmo Quando decretada a 1ntervenção, li qu 1dação
extr-eoudrcra l ou f'a l ênc i a '

parágrafo Omco _ (marrt roo)
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Art 190, I I, do ProJeto (B)
Supr una-ae o lnC1SO I I . do art 190 do

ProJeto (B)

PARECER.
ObJet i va a Emenda supr trm r express5es do art 52 do Pro

jeto para estender a medida a todos os credores privados.
P01S a correção monetar ia Já é f'e t fa pelo Banco Nacrona l de
Hab t tação ( a partir da Le1 No 4 380/64) e pelo Banco Cen-
tral (a part1r do decr-e'to-Te i No 2 278/85)

Entendemos, como o Autor, que a medrda deverá evrtar o
enriquecimento 11 iC1tO com as 'l i qu f daçõas extr-a.judtc ía í s ,
perrm t indo a correção monetária de todos os crédvtos e evi
tando a d 1scr imi nação entre o credor púb 1i co e o pr- i vado

Somos, po 1S , pe 1a aprovação

ine-

que
a

votos
o

Titulo
4

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TD1565-8
AUTOR NELSON JOBI M
SUPRESSIVA

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de

gável importt!lnc1a e opotunidade
Coglta-se da supressão das palavras "pr-opr redade pro-

dutiva", que conat i tuem o mc iso I I do Art 190 do Projeto
lrrteir-a razão asa i s'te ao , lustre autor da proposta.

quando af rrrna em sua conc i sa e correta .just t f rcat tva ' "A
tnsuscet ib r l tdade tricond i c tona l de desapr-opr-iação das ter-

ras produtlvas mviab t 1 128 o reordenamento acrar io do Pais" .
. Sempre buscamos o ponto de ecui 1tbr-ro entre as opiniões

extremadas, atendendo às diretrizes claramente traçadas pela
palavra e pelo voto da grande maror ta dos Cons't i tu rrrtee , es

te Relator sempre f 01 cor-r-espondtdo em tal or-occs rto , regis
trando-se apenas uma urnca exceção, exatamente no que se re
fere á Reforma Agrán a

Surgido o lmpasse prevlsto no Regimento Interno, face
à não aprovação de qualquer das rrnc rat ivas sobre o tema,
coube-nos elaborar o texto conc t l ra'tor io , que desejamos fos
se a expressão de vontade da mavor ra , c tr-cuns'tància comprova
da pelo resultado das votações

Nossa redação, proposta para o Capítulo 111 do
VI I, fOl aprovada com 528 votos "s rrn" contra apenas
"não", reg1strando-se 4 abstenções

Ass im, quando prescrevemos um tratamento or-tv r l eç raco
para a pr-opr tedade pr-cdut rva , sent uno-nos obrigados a comple
mentar o prlnc;,plo, na par-te f rna ] do parágrafo unrco ,
"vn-ver-tn s"

"cuoa i nobservãnc 1a perm 1t 1r-á a sua desapropr 1ação, nos
termos do Artlgo 218" (Referíamo-nos a garantla de trata-

mento especial á pr-cpr redade pr-ocut iva , prevendo a le1 normas
para o cemor-rmento dos r-eou t s t tos r-eIat ivos à sua função so
cial)

Destaque para votação em separado acabou lmpedlndo
prevalecesse o que denomrnamos fator de equi l ibr-to ,
parte final do parágrafo omco (2.67 votos "s trn'", 253

"não". 11 abstenções. deixando assim de se alcançar
"quor-um" de 280. votos f'avor-ave rs )

Como se tornou rmpcss tve l restabelecer a mtecr idade de
nosso texto, consideramos necessário suor-umr- o escudo da
tncondtc tona l tdade da oar-arrt ia de não-desapr-opr tação de ter
ras produt 1 vas Que não cumpram sua obr i gação e não resgatem
a hipoteca scc ra t , de que fala Sua Sarrt rdade o Papa João
Paulo II

Pe1a aprovação da emenda

. .. "
§50 _ O ensino obrigatórlo pObl tco

Suprima-se o artigo 23 e parágrafo ÚnlCQ do
Ato das OlSposlç5es Trans,tórlas

PARECER
O escopo da presente emenda é a supressão do art 23 e

seu parágrafo úntco do Ato das D1Sposlções Conat rtuc iona t s
'rransrtor-ias Sal ienta o 1lustre autor que o d t spos t t f vo a
provado estabelece privllég10S e vantagens di scr umnatcr-tas
e injustas. A par disto é danoso ao er-ar-io pObllco Entende
mos que, realmente. a aposentadoria deve reger-se pela Ie i
vigente á data da tnat tvação , De lembrar que aos ser-v idor-es
inat lVOS o texto const ituciona1 Já assegura a par tdade de
remuneração com os ser-v rdor-es em at tvrdeoe nos exatos termos
do § 4 • do art 41

Pe1a aprovação

EMENDA 2TOi 559-3
AUTOR JOSiO DUTRA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APRDVAÇÃO

Suprima-se o artigo 77 das DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS, do ProJeto de Const rtutção (B) _
20. Turno, mser tco de corrtormtdade com a ERRATA
sol ioitada pelo Relator

EMENDA 2TO1562-3
AUTOR ALMIR GABRIEL - PMDB
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TOi560-7
AUTOR' UBI RATAN AGU I AR - PMDB
PARA CDRR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Art. 215, § 50 _ Prooe'to {B}
cor-r i.ja-ae a redação do trecho "0 ensmo

fundamenta 1 pOb1i co', constante do § 50 • do art
215, na forma seguinte'

• "Art 215_

PARECER'
Acatamos a emenda para supressão do art 77, dos Dis

posições Transitórias, que reconhece e homologa os atuais
l tm-rtes terr1tórlas do Acre, com Amazonas e Rondônia. conso
ante levantamentos car-tocr-áf tccs e geodésicos r-ea'l i zados
pela Comissão Tripartite integrada por representantes desses
Estados e do IBGE

Consoante o Presidente do IBGE, tais levantamentos se en
contram "Inconclusos e arnda sem solução def trn t tva

Par ta 1s razões. não pode permanecer no texto Const 1tu-
cional o citado art 77, que reconhece e homologa 1 trni tes
estaduals ainda em conflito

Por ta "Is razões, aco 1hemos a sugestão
Pe1a aprovação

PARECER'
A emenda propõe correção de 1"Inguagem no § 50 do art

215, no sentido e suost t tu-r- a palavra "fundamental" por
"obrigatório", a f trn de tornar o dt spos t t tvo mai s adequado
quanto aos benef í c lOS do sa 1ar io-ecucacão

Op1namos pe 1a aprovação da emenda. nos t ermes da just i 
f, cação do autor

EMENDA 2TO1563-1
AUTOR ALMIR GABRI EL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1566-6
AUTOR SEVERO GOMES
POR CONTRAOI çÃO

- PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 52 D1Spos1ções TransltÓrlaS _
Projeto (B)

SUprlm1r do art 52 as segumtes expressões
" do Banco Central do Brasi 1 e do Banco

Nacional de Habitação, .. ' e " .originárias de
operacões de empréstimos, financlamento.

I: inteiramente desaconselhável num país como o Brasi 1,
Que atravessa sar-ros problemas de ordem 5001a1. econõmtca e
f tnance ir-a , perrm t tr-vse que servidores púb l i cos ou trabalha
dores passem para a 1nat 1vi dada precocemente, às vezes com
menos de 45 anos de 1 dade , quando o que ma1s prec i samos é de
trabalho, de pr-odação e, por 1S50 mesmo. não podemos preten
der que, 1ntempest i vamente, um enorme cont 1ngente de pessoas
capazes deixe de integrar essa força produtiva

Pe1a aprovação da emenda

Suprima-se o tnc t so IV do artigo 207 e a
alínea "c' do inciso III do artigo 41 (d1spositivo
correlatos) .

PARECER
Pretende a emenda sucr-tmrr o r-tem IV do art 207 e a a

t inea "c" do item III do art 41 do ProJeto de Const t tu rção ,
isto é. d1sposltivos que asseguram aos servidores pObl1cos
civis e aos trabalhadores drre rto á aposerrtador-ra or-coorc io
na l

PARECER:
Pe1a aprovação nos termos do parecer á emenda 2TO1026-5

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1557-4
AUTOR SEVERO GOMES
POR ERRO

Art 159, § 50 _ Pr-o.je to (B)
CorriJa-se a redação do § 50 • do art 159.

para restabelecer o texto or-iç mal . na forma
seguinte

"Art 159

§ 50 _ A l e i cnsoora para que os
consumidor-es secam esclarecldos sobre os lmpostos
que inCldem sobre mercador1as e serv1çost

PARECER
Não se trata de contracncao. mas de emenda ad'rt rva
Pe1a r-e.ra 1ção da emenda

Art 177, § 20 do ProJeto (B)
Dê-se ao § 20 do ar-t icc 177 a seguinte

redação.
"Art 177_
§ 20 _ Na aquisição de bens e ser-v rcos • o

Poder PObl tco dará tratamento preferenc1al. nos
termos da lei, à empresa brasl1eira de capital
nacional '

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1564-0
AUTOR NELSON JOBIM
SUPRESSIVA



EMENDA 2TO1570-4
AUTOR NlON AL8ERNAZ - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

ARTI GO 182, §30
SUPRIMA-SE A EXPRESSÃO

. "para atender ao oeserwolvunento do
Munlciplo onde se Iocaj i aa a .jazrda '

PAI\ECER
Em razão de havermos aco lhrdo as emendas que propõem a

supressão do art 180, § 30" do ProJeto de Cons t t tu rção 8
resul ta oar-c ia lmente aprovada a emenda sob exame

EMENDA 2TO1569-1
AUTOR I VO VANDERLINDE - PMD8
SUPRESSI VA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 45, Paragrfo Ornco _ ProJeto (8)
Supr tma-ese no Parágrafo Único, do art 45,

as expressões" iru c iando-ae com a posse dos
Deputados I • *a6*f

- PMD8
PARECER r;ELA REJEIÇÃO

(8)

EMENDA 2TO1576-3
AUTOR pLlNlO MARTINS
PARA CORR LINGUAGEM

EMENDA 2TO1575-5
AUTOR PL!NlO MARTINS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 25 _ D,spos1Ç:ões Tr-ansót i as _ ProJeto

fossem des tjmadcs "Juízes de entrância eepecial" 19norou a
va t idaoe f'á t rca e legal presente na quase tofe l rdace dos
Estados, CUJas Ie ta da or-cam zação ,Judiclárla não contemplam
di ta categorla JudlClarla Asslm. promulgada a nova Carta,
longo tempo demandar-ia a rnst t tuc iona l f zação da Just,ça
Agrárla de pr tme rr-o grau. até que os Estadas adaptassem suas
carr-e ir-as .Judlclais à s t-tuação vertente da Le i Mal0r Dai
o acerto e a pr-ocedênc-ia que embasam a pr-cvrdenc ia co l unaoa
pela Emenda em apr-eco , sem preJU1Zo ao comando normat ivo
constante do "capur " do art 132 •

Pe 1a aprovação

Art 25 Ato das D,Spos,Ç:ões Tr-ans rtór ias
ProJeto (8) - -

INSERIR a expressão "por concursal. no
ar-t rço 25 do Ato das D'SPos1ções Tr-ans i-tór-tas , do
Projeto de Const t tu rção (8), logo após a palavra
"inves't1dos' e antes da expressão "na função'

PARECER
Pretende o llustre Autor supr1m,r o art 25 do Ato das

üi soos icões Cons't rtuc iona'i s Transltórias. porque ele agrlde
o 1 rrter-eese púb 1i co.

Entendemos que a norma proposta ao 20 Turno é cabível e
deve ser mantida tal como fel redlglda. razão pela Qual somos
pe1areJe' ção da Emenda.

Supr urnr- lntegra lmente o ar-t tqo 25, do Ato
das D'i sooe i cões Transltórias.

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

PARECER
A presente emenda, com a supressão que propõe, compat 1 

b t 11za o texto do paragrafo úm co do art 45 com o do § 50
do art 59, p015, sem dúvida, o rrrtcio de cada legls1atura. se
dá na data (10 de feverelro, conforme prevê o ProJeto) em
Que os membros de cada uma das Casas do Congresso se reúnem
em sessões pr-epar-arõr-tas Ellmlna a emenda, desse modo, o
confhto anotado por seu r lustr-e autor

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1568-2
AUTOR CID CARVALHO
SUPRESSIVA
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Pe 1a aprovação

Emenda Supr-ess i va de expressão do § 70 do
art 43, do Pr-o.jeto (8)

Suor-una-ee do § 70 do art 43, do Pr-o.jeto
(B), a expressão "das Forças Armadas'

Art 33, Parãgrafo Únlco _ D'rspcs rcõea
Trans1tõr1as _ ProJeto (B)

Suor trrnr- mtecr-e lmerrte o art 33 e seu
~arágrafo Únlco do Ato das 01SPOS1ç:5eS
Trans,tórlas do ProJeto

PARECER
Pretende o nobre Deputado suor-um r a expressão "das For-

ças Armadas" do § 70 do ar-t ioo 43 do Pr-o.jeto de const rtur-

ção (8)
A supressão proposta, se rnat er i a l t zada , a l ter-er ta o es

orr i tc do d1SpOSltlVO, na forma em que mereceu o respaldo da
maror ta da Assemblela Nac tona Cons't r-turrrte

EMENDA· 2TO1578-0
AUTOR ANTON I O BRITTo - PMD8
POR CONTRADI çÃo PARECER PELA REJEI CÃO

Art 223, § 10 do Pr-o.jeto (B)
Ad,c,one-se ao f rna l do § 10 , do art 223,

em razão da constr-adrção estabe1eclda pela
com 1ssão, a segu 1nte expressão

EMENDA 2TO1577-1
AUTOR IVO VANDERLlNDE - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 227, do ProJeto (B)
Supr-ima-aa do art 227, do Pr-o.jeto (8) a

expressão "na forma da 'le i '

PARECER
A emenda propõe supressão re1at rva ao art. 227 > que

cu ida da -ms't t tu ição , pelo Congresso Nac iona l , do Conselho
Nac rcna I de Comunlcação

A matéria f 01 amplamente d i scut tda no decorrer dos
trabalhos da Assemblé1a Naciona l Conet r tu rrrte , prevalecendo
a ldéla conf' inur-ada na redação do di spos i t tvo

PeJa re.)eição.

PARECER
Pretende o r lustr-e autor acrescentar a expressão II pc r

concurso" no art 25, do Ato das Dt spos i çõee const rtuc ionais
Tr'ans t-tor-f aa , logo após a palavra "lnvestldos", para deixar
clara a abrangêncla do dlSPOSltlVO tr-ans-rtcr-io

Entendemos que carece de fundamento a proposta em exame.
r-azão pela qual mamfestamo-nos pela sua reJeição

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
ObJetwa a proposta supr trmr o art 33 do Ato das D,s-

posrçõas Const t t uc iona r s Tr-ans i tór-ras , para ev rtar o lngres
50 de JU128S subat i tutos ocupantes de cargos 1eo 1ados na car
r-e ir-a da Maglstratura, sem concurso púb11CO

Entendemos cao rve t a supressão pretendlda, mantendo-se a
tr-adrcão de concurso pOb1ico para ocupar cargo na Maglstratu
ra brasllelra s, conseouerrternerrr e , o bom nível de nossos ,Ju'j
zes

EMENDA 2TOi572-i
AUTOR JOSÉ TAVARES
SUPRESSIVA

47, cacut , das
expressão' "durante
para o § 20 do mesmo

EMENDA. 2T01573-9
AUTOR ALUIzIO CAMPOS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 47 _ Das D'i soosrcõee 'rr-ene i tor-iee _
Pr-o.re-to (B)

Supr ima-se do ar t
D1Sposlções Tr-ans t tor raa a
ou 1nze anos I. t ransfer 1rido-a
ar-t iqo

PARECER
Por não merecer aco'lh rda a alteração proposta pela emenda.

op 1namos pe 1a sua reJe 1cão

EMENDA 2TO1579-8
AUTOR RONALDO ARAGÃO - PMD8
POR ERRO PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Art 135, VIII _ ProJeto (8)
Supr trrur- do texto do mc rso VI I I. do art.

135, a expressão "determlnar'

v i s'ta a presente Emenda, ao propor nova
o i tem VI II do art 135, supr-trru r-, no

drspcs t t tvo dado a pub l rcação , a expressão

PARECER
ObJetlva o Autor tr-ensrer ir- do art 47, caout , do Ato das

Disposlçôes Cons't t tuc tona i s Tr-aris rtór-tas a expressão "durante
qu trtze anos" para o seu § 20 , porque entende que a pr-ror ida
de deve ter carater permanente e que os recursos deet macíos a
lrrigação é que deverão ter pr-azo de aoj rcação

Ent andemos que os do 'I 5 d 1soes 'I t 1vos deverão permanecer
com a redação atua1, sob pena de perder a sua transltorleda
de

PARECER
Tem em

redação para
texto desse
de-ter-nu nada"

A presente proposta esta pre.judlcada, uma vez que,
através de errata, fel provldenclada a retlflcaçêí.o a Que
v)sa a proposta.

EMENDA 2TO1580-1
AUTOR, MÁRCIO LACERDA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A lmportãncla e o alcance da materla em foco .Justlfl

cam que se especlflque em dlSPOSltlVO constltuclona1, o órgão
púbhco a que estara subordmada Pela reJelção.

Suprlmlr
ProJeto.

Somos, pels, pela reJe1cão

EMENDA. 2T01574-7
AUTOR PL!NlD MARTINS PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃÕ

Art 132, caput _ ProJeto (B)
Supnm1r do caput do art 132 do' ProJeto a

expressão "de entrãnCla especlal'

PARECER
A prevlsâo cOl"1tlda no "caput" do ait 132, em sua reda

ção atua), no sentido de QJ.Je, para d'rlmlT quest5es agrar18S,

(B)
Artlgo 239 das D1SPOS1ÇõeS Gerals do ProJeto

lntegralmente o artlg0 239 do
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Art 98. Ll , "d" _ Pro,Jeto (8)
Restabelecer o texto aprovado em pr-une ir-o

turno, relnserlnda na letra "d'", do ,nC1SO 1I, do
art 98. a expressão "conforme procedimento
pr-cor io"

PARECER'
A emenda mtenta restabelecer na a l rnea "d" do i tem II do

art 98, que trata dos pr-inc tp tos a serem observados na ela
boração do Estatuto da Maglstratura I a redação do texto apro
vado em pr une u-o turno, com o adendo da expressão "conforme
or-ocedrrnerrto próprio"

Cumor indo o cr t ter ro que adot e i no que se refere as emen-
das para cor-r tcnr- erro ou omissão (redação do venc ido que não
corresponde ao que fel aprovado em 10 turno ou matér18 apro
vada no 10. turno e não mclu tcíe no ProJeto) acolho a emenda,
cabendo ao p l enar-to a dec teão f tria l

EMENDA 2T01581-0
AUTOR RAUL 8ELEM
POR OMISSÃO

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃD

PARECER'
Com a emenda e proposta a supressão, na al inea "e", do

i tem I, do Art. 101, da expressão "exceto os de confiança as
s im def rrn dos em 1e1"

A expressão sob' proposta de supressão excepc iona. da
eXlgêncla do pr-év io concurso púb l rco , o pr-ov imento dos cargos
de conf rança nos tribunais. consoante def trri do em Ie i

A Justlf1cação da e l rrrnnação do pr'ece t to que permite a
nomeação e prov tmerrto para cargos de confiança sem a ex í çên
c ia do concurso públ,co encerra o argumento de que, nos Tr1
buna 1S, "1nex 1stem funções po 1i t 1cas que envo 1vam a necessá
r ia af m rdade de pensamento entre o chefe e o f'unc ronàr to".
que exp l rca a ex rstênc ta da função de conf' i ança Inex t st tndc
aas tm, a c ir-cunstaocia que JUst,f,ca a ex i s'tênc ta de cargo~
de corrf rança nos Tr-tbuna i s , a ex i çêno ra do concurso púb l rco

rnai s se oust rt icer ta em atendimento ao ob.jet tvo de recruta
mento de pessoal tecn,camente oua l rf rcaco

Os argumentos 1ançados pe 1o nobre Autor da emenda nos
convencem da per-t mênc ra da alteração proposta, levando-nos a
endossar a r-espect rva irnc rat tva , com o nosso parecer favorá
vel à mesma

Somos, aes tm, pela aprovação da emenda.

- PMD8
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2TO1582-8
AUTDR RAUL 8ELÉM - PMD8
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Art 53. I e Art 108. I. "b" _ Pro,Jeto (8)
Ineer-rr- no lnC1SO I, do art 53, a expressão

"o Vlce-Presldente da Repúbllca", suor-unir- do
1nC1so I, do art 53, a expressão "conexos com
aqueles", e mser-rr- na alinea "b", do 1nC1SO I, do
art 108, a expressão "o Vlce-PreSldente da
Repúb l rca"

EMENDA 2.TO 1566-1
AUTOR ACIVAL GOMES
SUPRESSIVA

Art 57. , nc 1 so I do Pro,Jeto
suor irmr- o 1nC1S0 I, do art

(B). na parte final. a expressão
missão dtp lomá t rca"

(8)
57. do Projeto
OIou chefe de

PARECER
Marn f es to-me pela aprovação da emenda, nos termos do

parecer a emenda no 2TO1448/1

Art 50. I _ Pro,Jeto (B)
sucr-una-se no texto do lnC1SQ I, do art 50,

a pa 1avra "gravosos"

PARECER
Pretende-se ret1rar dentre os casos em que o exerciC10

de outra função não acarreta a perda do mandato par1amentar o
da parte f,nal do art 57, 1 (chefe de rm saãc dlplcmat1ca}
Achamos que a maqn i tude dessa função, comparável a das outras
a que se refere o 1nC180, Just1flca se mantenha a expressão
objeto da emenda

Pe1a re,J81cão

PARECER
Com a Emenda é proposta a mser-cão , no 1.tem I do ar-t .

53. e a a1 inea " b ". do r t ern I. do art 108. a expres-
são "V1ce-Pres 1dente da Repub 11ca". a 1em da suor-eesão , no
pr-une'ir-o desses d,SPOS1t,vOS, da expressão "conexos com
aqueles"

De fato. a não mc lusão do V,ce-Pres,dente da Repúb l i ca
entre os detentores dos cargos a que ê defer1do o foro pr1Vl
1eg1ado de que trata a a1 ínea "b". do ,tem I. do art 108.
não se Justlflca

Quanto ã supressãao, no 1tem I do art 53, de expressão
"conexos com aqueles" e que redunda em estender a compe'ténc ra
do Senado Federal para o Julgamento dos M1mstros de Estado
nos cr-imes de r-esponsab t l rdade de que sejam rrnputados em co-
nexão com 19uals do pr-es rderrte daa Repúbl,ca. não se .just tf' t-'
ca, p01S oa é da tradição cons't rtucvcnaj br-as i le ir-a a flxação
de tal comoet énc ta para a Cãmara Alta Al1as e complementando
a pr'ev i são em causa, demos parecer favorave 1 a aprovação da
Emenda no 2t01363-9, que propõe a mc'iusão , na a l inea "c" .do
ltem I, do art 108 dos Mlnlstros de Estado entre as autor-v
dades processadas e JU 1gadas pe 1o Supremo Tr 1buna 1 Federa 1
nos cr-imes de r-esponseb t l tdade , com a ressalva da exceção a
que corresponde a expressão "conexos com aqueles". constante
do art 53, I, e cuoa supressão, pelas razões retro-aponta
das, não se .jus't rf i ca

Pelas precedentes razões somos pela aprovação, em parte,
da presente Emenda, apenas para tncjuir , na alinea "b", do
1tem I. do art. 108 e no 1tem I do art 53. a expressão "V,
ce-Pr-es tdarrte da Repúbl1ca"

EMENDA 2TO1587-9
AUTOR ACIVAL GOMES
SUPRESSIVA

EMENDA 2T01588-7
AUTOR IVO LECH
POR CONTRAD I CÃO

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 137. § 40 _ Pr-o.jeto (B)
Supr irmr- do texto do § 40 • do ar-t , 137. a

expressão "exercioas pelos r-espeot ivos
Procuradores lO

PARECER
Trata-se de restabelecer o texto aprovado em 1 turno,

que fora objeto de aper-f'e tçoamerrtc Outra opção não nos resta
senão aco 1her a emenda

Pe 1a aprovação

Artigo 41. inC1SO 1 _ Pro,Jeto (8)
"Art 41
I _ por 1nva 11dez permanente, sendo os

proventos rrrtecr-a t s Quando decorrentes de ac i derrte
em serviço, moj eet ia prof i ss ionaj ou doença grave,
contamosa ou 1ncurave 1 , esoec rr icadas em Ie t , e
pr'opor-c rona 1s nos dema1s casos. "

Art 50. XII _ Pro,Jeto (B)
ELIMINE-SE a contradição entre o 1nC1SO Xl I.

do art 50 e do Inc i so XIl do art 21 e art 226.
dando-se ao pr-wne tr-o ,nClSO nova redação, na forma
seçu irrte

Art 50 _. E da competencl!' exc lusiva do
Congresso Nac rona l '

XII _ aor-ec iar- os atos r'ef'er i dce no art

- PSD8
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1589-5
AUTOR JDSE GUEDES
SUPRESSIVA

226

PARECER
Tem em v i s'ta a Emenda uror irmr nova redação ao i tem

XII do ar i. :;0 e e apresentada sob o fundamento de ocorrer
corrtr-ad i ção entre o que posto esta nesse r-tem e o d i spos'to no
ar-t 2.1, XII e no art 2.2.6

Entendemos que não há corrtr-ach ção a sanar, senão ade-
quação de l1nguagem a ser a tendrda , v i sarido à boa recrnca Ie
glslatwa. pois. de fato. a redação proposta dá ao item XII
do art 50 ampl i tude de l rncuaçem que se conc i l ia com a ex
p l ic i t ação da comnet énc ra r-espect tva do Congresso Nac~onal f t
xada no art 226, por 1sso que, o t r em sob proposta de mcdr-
f t cação , me1hor f i car-a red,gido l tmt tacío à s irnp tea r-enn ssão

ao art 226
Pe 1a aprovação

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2.TO 1584-4
AUTOR JOSÉ FOGAÇA
POR OMISSÃO

EMENDA 2.T01583-8
AUTOR RAUL BELEM
POR ERRO

PARECER
O 11ustre Senador José Fogaça sugere, com sua Emenda.

que houve uma onn ssão na redação do venc ico , a qual de-ixou de
contemplar a aposentadorla do servldor pClbl,co no caso de sua
1nvalldez permanente, quando esta ,nval,dez não decorra de a
c,dente em serv,ço

Concordamos com Sua Exce 1énc, a e acatamos sua Emenda,
pelo seu eVldente mérlto Em decorrêncla, estamos acatando as
Emendas 920-8. 568-1 e 1524-1. dos Const1tumtes Ruy Nede1.
Geraldo Campos e Octav,o El iseo, respect 1 vamente , nos
termos da redação proposta pe 1o Const 1 tu 1nte Jose Fogaça

Art 80. Paragrafo Omco. do Projeto (8)'
Suor-tmrr- do texto do paragrafo ornco do

artlgo 80 do ProJeto a expressão "ou o V,ce
Presldente"

PARECER'
A redação do paragrafo ümco do art 19O 80 encontra-se

cond,Zente com a boa doutr1na e técnlca leg,slat1va
Pela re,Jelção

EMENDA 2.T01585-2
AUTOR ACI VAL GOMES
SUPRESS1VA Art 52, lnC1SO V, e seus §§ 10 e 20, do

PrOJeto (B)
Supr1m1r lntegralmente o lnClSO V, e seus

paragrÇlfos 10 e 20 • do art,go 52 do Pro,Jeto (B)101.

- PMD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 101, I. "a" _ ProJeto (S)
Suprlmlr na letra "e", do lnC1S0 r, do art
do ProJeto. a expressão "exceto os de

EMENDA 2TO1590-9
AUTOR JOSE GUEDES
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA REJEIÇilO
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PARECER

Sou pela rSJelção, nos termos do parecer à Emenda no.
2t00336/6

EMENDA 2TO1591 -7
AUTOR MAURICIO FRUET - PMDB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 57, I _ Pr'o.jeto (B)
cerr-i.ia-se a redação do mC1SO I, do art

57, do ProJeto (B), no trecho onde se lê "de
Prefelto de Caprta l ", restabelecendo-se e
expressão" de Prefe,tura de Caprta 1 II

PARECER:
A emenda propõe med1f 1cação do "capuf " do art 121, t í-

r-ando do Presidente da Repúb l toa a competêncla para nomear
maglstrados (que, por smal, está prev rs'ta no art 86, XVII)
A Emenda quer que a nomeação de membros dos Trlbunals Reglo-
na is do Trabalho se.ra fe1ta nos termos do art 101, I, "f".
Tal proposta quebra toda a ordem tr-adtcronaj de or-eencmmento
de cargos da maglstratura. na Qual o Presldente da
RepObllca detem a compe'ténc ta para prover cargos de Juizes
de segundo grau (mag,strados de tr-rouna i s) . Os Juízes de
car-re ir-a (lo grau), esses S1m, é que são nomeados na forma
do c i tado art 101.

Pela reJeição.

PARECER
A emenda busca restabelecer a redação aprovada em pr trnei-:

ro turno, tendo em v isra que ao 01strlto Federal sao atr-rbui 
dos também as matér-ias de compe t ênc ta dos MuniciploS, deven
do, aes rrn. ser menc ronecc nos arts 35 e 36

Pela aprovação e coneequerrte encarrrmharnerrto à COlTI1ssãO
de Redação F1na 1

Art 36, ProJeto (B)
Inc 1ua-se no caout do art 36, a expressão

"no 01strlto Federal ou" entre as expressões lia
ün têo" e "em Munlclplo" para coroat ib r l tzar- a
r-edação deste art rço com o que crrspõe o ar-t 33,
f t cando assim redigldo ,

A~t 36 _ O Estado não irrtevrr-a em MUnlcípl0
e a União no D,strlto Federal ou em Munlclpio
'lcca l t zado em 'rer-r-rtor-to Federal, exceto quando

PARECER
Propõe o nobre Autor da Emenda, just, f icando a proposta

no fundamento da ocor-r-ênc-ia de erro na redação do vencido. a
eubs-t r tu tção da expressão "Pr-efe r-to de Capital" por "Pr-ef'e-í-'
tura de Cao i t a l " I constante no r tem I do art 57.

De fato, o que restou aprovado em pr-ime ír-o turno, foi a
inc lusêo dos cargos de "SecretárlD de Pr-ef'e i tur-a de Cap i ta l ",
entre aqueles que o Deputado e o Senador pode assumir sem a
sanção da perda do mandato parlamentar Per equívoco, o tex
to publ rcado refere a Prefelto de Cap rta l , cabendo, aes im, a
correção proposta na Emenda, para ccmpat rb t l tzar- o texto com
o que rea lmente apr-ovado restou

Somos, ass im, pela aprovação da Emenda
do

Reoú-'
casos"

Poder

EMENDA 2TO1598-4
AUTOR NION ALBERNAZ - PMDB
POR OMISSÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 73, 11, do Projeto tB)
Inserir após a palavra "fundações", no texto

do lnC1SO II, do art 73, as expressões "empresas
púb11cas , autarqu 1as"

PARECER
A presente Emenda tem por ob.jet tvo suor imrr do caput

art 113 a expr-easão "e nomeados pelo Presidente da
bl ica" e subst r turr- no § 10. a expressão "em todos os
por "quando for o caso", para ev-i-tar- a lngerêncla do
Execut,vo na promoção de juízes de car-re rra

Entendemos que. face aos entend imerrtos até agora rnan-
t rdos durante os trabalhos da Assembléla Nac tona l Const1tuín-
te, o art. 113 deve ser mantido como f 01 aprovado no 10
Turno, conservando-se o s i s'tema de nomeação dos Juizes para
os Tr tbuna i s ReglOnals Federals como f 01 proposto

PARECER
Pelo não ecc tf-umerrrc da emenda. porquanto as empresas

púb l rcas e as autarqulas constituem segmento da edmtm s'tr-acão
mdir-eta Já contemplada expressamente no r-ef'er-rco texto

Pela reJelção.

EMENOA 2TO1597-6
AUTOR' RAI MUNDO BEZERRA - PMDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA REJEIÇÃD

Art. 113, caput, e " 10 _ ProJeto (B)
SUPRIMIR do texto do caput do ar t tço 113 a

expressão "e nomeados pelo Presiente da
Repúb11ca", e SUBSTITUIR no texto do § 10. do
artlgo 113 a expressão "em todos os casos" por
"quando for o caso 11

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T01592-5
AUTOR IRAM SARAIVA
POR OMISSÃO

Art 68, Projeto (B)
CORRIJA-SE a redação do art 68, caput , para

restabelecer após a palavra "vo tacâc" a expressão
"ou o Senado Feder'a l "

PARECER
Pretende-se restabe lecer no "caput 11 do art 68, após a

palavra "votação", a expressão "ou o Senado Federal" Com
ef'e r to , para os casos de matéria eu.jerte a votação con.jurrta ,
como os do art. 172, a expressão "A casa na qua 1 tenha s 1 do
concluida a votação. "é tmorec rsa ,

Pe 1a aprovação.

EMENDA 2T01593-3
AUTOR I RAM SARAI VA
POR OMISSÃO

- PMDB
PARECER PELA AP~OVAÇÃO

EMENDA. 2T01599-2
AUTOR GEOVAH AMARANTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 73, VII _ ProJeto (B)
Suor-rma-ae no texto do H'lC1S0 VI I. do art

73, as palavras "ou", "lnlcTatlva da",
"competente" e da expressão "oorrtáb t l , f tnance rr-a ,
or-camerrtàr-ra , oner-ac iona t e patr HJJOnla1".

PARECER'
A supressão das expressões, r-eouer idas tornaria murto

vaga a t tp if rcaçêo das informações a serem Sollcltadas peTa
Congresso Nac 'lona 1 ou por qua 1Quer de suas Gadas ao Tr 1buna 1
de, Contas da Un1ão

EMENDA 2TO1594-1
AUTOR LUI Z ALBERTO RODR I GUES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se no Irtc t ao V, do art 73, do
ProJeto (8), na parte f rna l as expressões " .. nos
termos do r-escect ivc tratado const t tut tvo",

EMENDA 2TO1600-0
AUTOR MARCIO LACERDA - PMOB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 70, XXXIV _ Projeto (B)
Corr i.ra-se a redação do lnc iso XXXIV, do

ar-t 70, para restabelecer a palavra "permanente"
após a expressâo "vinculo empr-eaat tc io"

PARECER
Os tratados f rrmados e r-at i f rcados pelo Brasil não podem

ser ob.jeto de corrtr-ar-recade , sob pena de denúncra .

Pela reJeTção ~

EMENOA 2TO1595-0
AUTOR LUIZ ALBERTO RODRIGUES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se no Inc tso VI, do art 73, do
Projeto (8). a expr-essão "rned tarrte convêrno"

PARECER
Pe 1a reJ8 1cão face ao parecer que de 1 à emenda no

2T01183-1, CUJO teor atende os ob.jet rvos per-seçurcos pelo
nobre autor

Pela re,Jelçâo.

EMENDA 2TO1596-8
AUTOR RAIMUNDO BEZERRA - PMOB
POR CONTRADIÇÃD PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 1go 121, caput , ProJeto (B)
Substltulr no caput do artigo 121 a

expressão "pelo Presldente da Repúb l tca" pela
expressão "na forma pr-ev i s'ta nesta Ccnat rtu tcão"

PARECER,
A emenda pretende restabelecer matér-ia aprovada no

Plenárlo, obJeto do mC1SO XXXIV do art 70, consubs'tanc iaoa
na palavra 11permanente " , que f 01 ornt t rda

Assim, a redação do referido lnCTSO deve completar-se
"XXXIV 19ualdade de dtr-e i tos entre o trabalhador com
vinculo empregaticlo permanente e o trabalhador avulso"

Pe 1a aprovação.

EMENDA. 2TO160 i -8
AUTOR MÁRC lO LACERDA - PMDB
PARA CORRo LINGUAGEM PARECER PELA APRDVAÇÃO

Art 38. IV _ ProJeto (B)
Dê-se ao lnC1SO IV, do art 38, rovar-edacao

na forma segu 1nte .
"Art 38 _ . , ••.•
IV _ dur-ante o prazo rmor-or-rccave t cr-evrsto

no edrta t de convocação, aquele que for aprovado
em concurso pub11co de provas ou de provas e
t t tu los , será convocado com pr-ror tdade sobre novas
concursados, para assumlr cargo ou emprego. na
carreira

PARECER
Pela aprovação, nos termos do parecer á eménda no

2T004iO-9
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Art 90, do ProJeto (8)
Supr-una-ee o art 90, do Projeto (S), por

contr-adrtór to

EMENDA, 2TO1602-6
AUTOR pLlNIO MARTINS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 136 _ Pro.jeto (8)
Supr um r- integralmente o di soos'to no art

136 do ProJeto

EMENDA 2TO1608-5
AUTOR IVO LECH
POR CONTRAO I çÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 109. § 30 _ ProJeto (B)
suor-nrnr- mtegralmente o § 30 , do art 109

PARECER.
Concluímos pela aprovação da emenda, nos termos da JUs

tificatlVa

PARECER
O obaet lVO •da presente Emenda ê a supressão do art 136,

que assegura a ap l rcação , ao M,nlstérlO Públ,co .Junto aos
Tr tbtma i s e Conselhos de Contas, das cnspcs tções da Seção
do Minlstérl0 Púb l rco "pertinentes a garantlas. vedações e
forma de lnvest rdur-a de seus membros"

Somos ce 1a r-eae i Cão da Emenda sob os mesmos fundamentas
que nos 1evaram a propor a reJB' Cão da Emenda no. 98-7

Supr trna-ae no tncf so lI, do art 38, a
expressão "or imei ra "

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1609-3
AUTOR NELSDN J08IM
SUPRESSIVA

PARECER.
a art 90 contém uma imprecisão tecmca , em boa hora

apontada pelo 1 lustre autor da emenda Por ser contr-adi tor-ro
com o novo ordenamento const 1tuc iona 1 em e laboração. somos
pela supressão lntegral do r-erer rco d rspcs t t tvo

Pe 1a aprovação

PARECER'
A manutenção da palavra "pr-une ir-a". no texto do ProJe

to, podera corrtr-rburr para o desr-eeoerto ao cr incto ic 1n5
cr t to no art 38. 1nC150 I I

A Emenda supr-ess rva é oportuna e merece ser aprovada

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T01603-4
AUTOR NELSON JOBIM
SUPRESSIVA

EMENDA; 2TO1604-2
AUTOR WAGNER LAGO
POR CDNTRAD1çÃO PARECER PELA REJEIÇIiO

- PMDB
EMENDA 2T01610-7

AUTOR GABRI EL GUERREI RO - PMD8
PARA CORR LI NGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Art B6, mC:1S0 IV, do ProJeto (8),
SUPRIMIR do texto do mcrso IV do ar-t rço 86

do ProJeto as expressões 'a organ, zação e I I

PARECER
O 'tem VI do art 86 trata da comoetênc ta pr ivat iva do

Pr-es iderrte da Repúb l rca para d i spor- sobre a or-çaru zação e o
funcionamento da admlnistração federal, na forma da lei A
supressão das expressões "a or-çarn aacão a" pressupoe retirar
da comoe tenc ra do Presidente o estabelec,mento do conjunto de
regras para a organl zaçêo e f'unc i onamerrto dos órgãos do Poder
Exeout rvo , o que não e de boa t ecn tca admlnlstratlva, uma vez
que a lel compete estabelecer prlnciplOS e normas de f'unc io-
namento e de ex i s-têncra legal, o Que se encontra dev rdamerrte

ressalvado no r-ef'er-ido texto, "j n f ine"
Peia reJ81ção

Artigo 130, ParagrafÇ> OnlOo _ ProJeto (B)
Dar ao Parágrafo Unico, do art 130, a

segu1nte redação "A 'le t disporá sobre a
crnantzacêo. o ftrnc ronarnerrto e a corspe'ténc ta dos
órgãos da Just1Ça M,l1tar"

PARECER
A Emenda aflgUra-se de todo oportuna, a 'f tm de sanar

lmproprlsdade 'tecritco-uur-j d-ca e 'leçn s f a t iva sur-or-eencnoa
no texto do parágrafo ún 1.00 do ar-r 130 Na verdade, a com
pe'têncra da Justlça Mil itar Ja está ccnsuostenciaoa no
"caput" do art 130, cabendo então remeter á 'l e i or-dtnar ia

ch spor- sobre a compe-ténc ra dos órgãos que a 1ntegram, os
qua rs se acham exo l rc rtados no art 128.

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T01611-5
AUTOR SEVERO GOMES - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Ar, 109, § 30 ProJeto (B)
Suprimlr de § 30 , do art 109, a expressão

f' rna l 'para cumpr-rmerrto do d i sposto no art 53,
X"

PARECER
A emenda resulta or-e.jud i cada , em decorrência de ecolbr-

mento da emenda 2TO1603-4, ma' s abrangente

EMENDA 2TO1605-1
AUTOR. WAGNER LAGO
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Subet r tua-a a palavra "Comprovado" por
Condenação par" no i nc i 50 52. Art 1go Qu1nto

PARECER'
A emenda em estudo pretende a suost i tu i cão do termo

tocomprovado" por "condenação por"
Alega o r tustr-e autor Que o envolv tmerrto em tráfico de

entorpecentes deve ser ob.jeto de exame .jud tc ra l e não perma-~

necer apenas ao arbitr10 da au'tor i dade po l rc f a l ü iscor-demos
do 1 lustre Constitulnte A lntenção da emenda e o abranda
mento da punicão , que não me--ece aco If-ri da

Pela r-e.je i cãq

EMENDA 2TD1606-9
AUTOR IVO VANDERllNDE - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 106, § 10 _ Projeto (B)
Supr,m,r do texto do § 10" do ar-t . 106, a

palavra 'complementar"

EMENDA' 2T01612-3
AUTOR JOSÉ GUEDES - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 14, § 10 do ProJeto (8)
Supr tma-ae o 4 10 do art 14, do ProJeto

(B) a expressão;
"Ressalvados os que ,Ja exercem mandato

elet lVO"
PARECER

Optamos por aprovar a emenda, nos termos de sua JU5t 1
f tcação

Art 38, XI _ Pr-o.ie'to (B)
Supr rrna-ee no Inc i so XI, do ar t 38, a

expressão "e Munlcip1oS"

PARECER
E.ntende o nobre proponente da emenda ser triap 1rcáve 1 aos

MunlciploS a norma 11mltadora de remuneração dos sar-v i dor-es
púb l tcos , que o art 38, Xl, consagra, na medida em que a
vincula à oer-ceb tda pelos Vereadores. que em grande parte das
comunas br-as t te u-as têm seus ganhos mensa i s f i xados em valo
res reduz í dos

Tal norma, se prosperar, poderá resultar no esvaztemerrto
do corpo -técru cc das Câmaras Munlc1palS ou na elevação para
patamares não deseJados da remuneração dos Vereadores

Embora me pareçam oer-t trierrtes e relevantes as colocações
do autor da or-ooos i ção , entendo que a solução que sugere trr
traduz o r i sco de eXlmlr os Munlcipias da cumpri'mento da
pr tnc tp ro moral izador que o Pr-o.je-to busca trrtr-cduzrr no cons
t r tuc tona l t smo br-as i le ir-o

Sou pela reJe1ção da proposta

EMENDA 2TO1601-1
AUTOR' IVO LECH
SUPRESSIVA

- PMOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER'
Propõe o autor a supressão da expressão "r-essa1vaoos os

que Já exercem mandato a Ier tvo?. do §§ 70 do art. 14, a f' tm
de que a lneleg1bi11dade por parentesco também os at moa

Entendemos Que o detentor de mandato e tet ivo deve f icar- a
salvo dos rlgores da ineleglbi I tdade por parentesco por se
tratar de p01 t t t co consagrado nas urnas

Pela re,Jelcão

EMENDA 2T01613-1
AUTDR MAURICIO FRUET - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Artigo 38, XVI I _ ProJeto (B)
Dê-se ao mc'i so XV11 do art 38 do Pro.reto

(EU a secui nte r-edacão
"Art 38
XVII _ a- pr-orbvcêo do: acumular estende-se a

empregos e funções e abrange autar-ou 1as . empresas
es'tata i s e fundações marrt i das pe 1o Poder Púb 1100, "

PARECER
A presente emenda de correção de 1 1nguagem , na med1da em

que aoer-fe t coa a formula llteral nortnat iva , confere mai s
pr-ec i são e ob.jet rv rdade à norma, fortalecendo o pr inc tp io Que
erumc ra

Pe 1a aprovação
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EMENDA 2TD1614-0

AUTOR GEOVAH AMARANTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 33, § 50 _ ProJeto (B)
Suprima-se no § 50" do art 33, a palavra

1I1egls1atlvasll li

PARECER.
Com a supressão da palavra "leglslatlvas", constante do

§50 do art 33, busca o autor e l frrurtar- o caráter restrlt,vo
do texto, uma vez que nâo se coaduna com o novo reglme Jurí 
d ico const rtuc tone t conf'er rdo ao Distrlto Federal

A emenda é pert rnerrte , oferecendo harmoma ao ProJeto
Sou por sua aprovação

PARECER
Com a Emenda, apresentada a teor de corr1g1í omasãc, é

proposta nova redação para o i tern LXIV do art 50.
Aflrma o nobre Autor da proposta que a redação f ma l 'trrr-

pr trmda ao d1SPOSltlVO em causa não reflete, ã exat tdão , o
Que restou aprovado em or ime ir-c turno ..

De fato, a redação aprovada de ixou a te i or-drnar-ia a de-
f rrrrção da maf tançatri l idade e da msuscet ibr t idade da con-
cessão de graça e arnst ia em relação às pr-át rcas de tortura,
ao tr-ar ico 11 icito de entorpecentes e dragas afms , ao ter
ror tsrro e aos cr-imes hedronoos , ao mves de 1SS0 de i xer- con
sagrado O texto ccnsr rrucrona t

É de ser f'e i t a , ese im. a ret1f1caçâo do texto em causa,
para adequa-lo à r-edação efetivamente aprovada.

Somos, aSS1m, pela aprovação da Emenda

PARECER
A emenda, de fato, un t form rza e compat tb i l tza o texto,

em todos os ruvers de poder, cor-r-tç u-xío ev rderrt e condração
Somos pe 1a aprovação

EMENDA. 2TD1516-6
AUTOR ANTÓNI O 8RlTTO - PMDB
POR CDNTRADICÃD PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 3D, V _ ProJeto (B)
Corr1,Ja-se a a redação do lnC1SO V, do art

30, para suost 1 tu 1 r a expressão "para cada
leg'lslatura" pela expressão "em cada leglslatura,
para a subsequente", corroat ib i l tzanoo essa redação
com a do § 2C) , do er-t 27, do mesmo ProJeto

EMENDA 2T01615-B

~~~~~~sWÃZ ALBERTO ROD~Ã~~~~R PELA REJEIÇÃO- PMDB

Art 3B, XVIlI _ ProJeto (B)
Supr,ma-se o Inc t so XVIlI, do ar-t 3B, do

ProJeto (B)

PARECER
A emenda pretende supnm,r o lnC'SO XVIII do art 3B

do ProJeto de Cons-t r tu i ção O referido tric-rac estabelece
pr-ecedênc ia para a admvm s'tr-acão f azeridár-r a e seus f t scars
em sua área de atuação .

Optamos por manter o texto orlg1nal aprovado no 10
turno de votação da Const rtu irrte Por 1SS0, somos pela re
J8 i ção da emenda

EMENDA 2TD1617-4
AUTOR RAUL BELt:M
PDR CONTRADI CÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1621-2
AUTOR TEOTÓNlO VI LELA FI LHO - PMDB
POR ERRO PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 90, § 10. _ ProJeto (B)
CorrlJa-se a redação do § 10 , do art. 90 ,

para restabelecer a redação do § 10 , do art 11,
do Pro,Jeto aprovado no 10 turno, na forma
sequtrrte

"Art 11 •••.
§ 10 _ Quando se tratar de serviços ou

at tv idades eseencie i s em 1e1. esta d1sporá sobre o
arencnmento das necessidades mad,ávels da
comun 1dade "

PARECER
O autor trrterrta restabelecer redação aprovada no t , turno

de votação
Em que pese os elevados crccós rtos do autor, somos pelo

não aco 1h rmerrto da emenda, por entendermos que a redação do
Pro,Jeto de Conat rtu rcão (8) - 20 turno é, além de conc i sa ,
mai s ob.je't rva

PeTa reJelção

EMENDA 2T01622-1
AUTOR TEOTONIO VILELA FILHO - PMDB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 50, XV _ Pcojeto (8)
Corrl,Ja-se a redação do 1nC1SO XV, do art

50 , nos segu 1ntes termos
"Art 50 _ •. .
XV _ E assegurado a todos o acesso a

1nformação , resguardando-se o 519110 da fonte
Quando necessár-io a;> exer-c i c ro pr-of i ss tona l ;"

PARECER
Trata-se de emenda dest rnada a correção de l mçuaçem que,

de fato, aper-fe tcca o texto do art 50, lnC'SO xv, dando
maror clareza a seu enuncrado

Sou revor-ave t à sua aprovação e consequente encamrnhamen
to à Cormssêo de Redação F1na1

PARECER
Como não def me o texto se ° mi t t-ter- f r l t ado a part rdo

co l rt ico cont tnua percebendo ou não os seus venc irnerrtos , po
der-iam ocorrer - no caso em tela - f i l rações oar-t idar ias por
parte daqueles que v raaasem apenas à agregação por longos pe
ríodos com õnus para os cofres púb'l tccs Em v t a't a dessa de
formação, a emenda é ee 1utar Somos ce 1a aprovação nos termos
do parecer a emenda 2T004B2-6

Art 5, § 20 _ ProJeto (B)
Cornga-se a redação do § 20 , do art 50,

conforme a segu'l r se propõe
"Art 50 _
§ 20 _ Os drr-e t tos e garantlas expressos

nesta Const i tu rção não excluem outros decorrentes
do r-ec-me e dos or mc ro ios por elas adotados, ou
dos tratados lnternaClona1s em que a Repúb t tca
seder-at rve do ar-as r t se.ra parte.

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2T0161B-2
AUTOR ACIVAL GOMES
POR ERRO

PARECER
O art 50. tnciso LXXI, do ProJeto, ao met rtun-

o mandado de segurança co1et lVO, atende à rea1,dade
br-aa t Ie tr-a e seu conteúdo resulta de ampIo consenso
cr-ccor-c ionaoo por aprofundadas reflexões sobre a ma'tér-ra
ao longo do processo cons't t tuvrrte

De outra parte, sua redação e, do ponto de V1 sta
tecmco-jecrs lat ivo , mai s apropriada que a ofer-ec rca pelo
nobre autor da. emenda

Sou pela manutenção do texto do ProJeto e
consequente reJelçào da proposta ora forrre l tzaca

Pela re,Je1ção

EMENDA 2TO1623-9
AUTOR RAI MUNDO BEZERRA - PMD8
POR ERRO PARECER PELA REJEIÇÃO

Art,go 50, lnC'SO LXXI, do ProJeto de
Corts't t-tu tção (8)

Restabelecer o texto aprovado em pr ure tr'o
turno (ar-t 60, § 50), com a segu, nte redação

Art 50 •• .. •
LXXI _ o mandado de segurança coret ivo pode

ser 1mpetrado por
a) partido poj r t rco com representação no

Congresso Naci ona 1 ,
b ) or-çarn zacãc s mdrca l , ent-idade de classe

ou assocracão 7ega7mente constltu'jda e em
f'unc tonamento hâ pelo menos um ano, em defesa dos
mteresses de seus membros ou assoc iacos ,

14. por
f i l tação

Bo _ ProJeto (B)
do § 80, do art

expressão "a par t 1r da

Art 14, §
Supnma-se

ccntr-adt tor ta. a
par-t i dàr-ra"

PARECER
O autor da emenda, ao proceder a re mser-ção da expres-

são "nesta Ccnst t turcãc". def me adequadamante o âmb,to de
ao 'l t cação do art 1go repet 1do Pe1a aprovação

EMENDA' 2T01624-7
AUTOR MAR!O COVAS
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlrna-se o tnc i so I I do art 190

Art 50, XLIV _ ProJeto (B}
Corr'Ja-se a redação do lnC'SO XLIV, do art

50 , no seçurrrtes termos
Art 50
XLIV ...... a le1 conS1derara lnaf1ançaveis e

1nsuscetlv81s de graça ou anlst1a a prat1ca da
tor-tura. o traflCO 111Clto de entorpecentes e
drogas aflns, o terrorlsmo e os crlmes hedlondos,
por ele respondendo DS mandantes, os executores e
os que, podendo eVlta-10s, se omltlrem,

EMENDA 2TO1620-4
AUTOR IVO LECH
POR OMISSÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVACÃO

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de 1ne-

gável 1mportâncla e opot'urn dade
Coç i t a-sse da supressão das palavras "pr-opr redade pro-

dut tva'", que cons't i tuem o lnC1SQ 11 do Art 190 do ProJeto
rrite ir-e razão ass tete ao 11ustre autor da proposta,

quando af' tr-ma em sua concvsa e correta Just1flcatlva.. "A
tnsuscet tb i 1rdade ,ncOnd'ClONa1 de desacroor tacao das ter-

ras procut tvas mv iab i l iza o r-eordenamento agrár10 do País"
Sempre buscamos o ponto de equl11br1o entre as oP1n1ões

extremadas, atendendo as d1retrlzes claramente traçadas pela
palavra e pelo voto da grande ma10r1a dos Constltu1ntes, es

te Relator sempre f 01 correspond1do em tal propósito, reg1s
trando-se apenas uma un1ca exceção, exatamente no Que se re
fere à Reforma Agrarla
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que
a

votas
o

Surgido o imoaase pr'ev i s'to no Reg,mento Interno. face
a não aprovação de Qualquer das trnc ier ivas sobre o tema,
coube-nos elaborar o texto cone, l rator io , que dese.ramos fos
se a expressão de vontade da rnator-ra , c tr'cuns'ténc ra comprova
da pe lo resu l"lado das votações

Nossa redação, proposta para o Cap i tu lo lI! do
VII, f'o i aprovada com 528 votos "s rm" contra apenas
"não". reg, strandc-se 4 abstenções

Ass irn, quando prescrevemos um tratamento nr- rv i j eçn edo
para a propriedade produtiva, serrt imo-nos obr tçados a comple
mentar o pr vnctp to , na parte flnal do parãgrafo úrn co ,
" tn-ver-bf s"

"cuja mobservanc ia oernn t tr-á a sua cesapr-cor tacão, n05
termos do Artigo 218" (Referíamo-nos á garan11a de 1ra1a-

mente espec 1a 1 à propr i edade or'odcrt t va , prevendo a 1e 1 normas
para o curnor rmerrto dos r-eours i tos relativos à Sua função so
cial)

Destaque para votação em separado acabou trnped mdo
prevalecesse o que denomtriamos fator de equ t 1íbr io ,
parte fmal do parágrafo unico (267 votos "sim", 253

"não", 11 abstençães, de txanco ass im de se alcançar
"quorum" de 280 votos favoráve1s)

Coma se tornou impossível restabelecer a 1ntegridade de
nosso texto, cons reer-arros necessar-ro sucr rmir- o escudo da
'mcond tc rona'l rdade da garantla de nêc-cesapr-oor- ração de ter
ras produtivas Que não cumpram sua obr--lçeção e não resgatem
a hipoteca socia t , de que fala Sua Sarrt rdade o Papa João
Paulo 11

Pe 1a aprovação da emenda

EMENDA, 2TD1625-5
AUTOR RD8S0N MARINHO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o art 22 com seu paragrafo OnlCO
das D'rspoarçõas Transi16rias

PARECER
O propós1to da emenda em estudo é a supressão do art 22

do AÓOd~;~o~~~~~~i~g~s a~~~~~~~~~19~~~~u~~~~Sl~Ó~~~~ou aprova-
Cão no prime1ro turno de votação

E tradlCl0nal no drr-erto coris't i tuc íona l leglS1ado br-as i 
1e 1ro a concessão de estab 111dade aos serv1dores púb 11cos
que contem determinado tempo de serv iço púb l rco a cada vez
que ocorre a promu 1gaCão de nova Carta Magna

Pela reJe,ção

EMENDA 2TO1626-3
AUTOR PAULO MACARI NI - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

sucr rma-se no - 40
do Artlg0 41. •
a expressão f rna l NA FORMA DA LEI

PARECER' _
Ademat s desta Emenda - Que pretende suor-unir- a exp'ressao

"na forma da lel" na parte f ma l do § 40 do ar t rcc 41 do
ProJe10 de Cons't t tu tção (8) -, ex i stem duas outras, dos Cons -
t t tumtes Mlro Te,xelra e Paulo Macarlnl. v r aandc ao mesmo
obaet tvo _

A argumentação de seus autores e subatarrt t va , mas nao
conta com o nosso endosso Entendemos que a harmoru zação dos
proventos do aposentado com a remuneração do ser-v-dor- púb l rco
em at í vidade , tnc lus tve quanto à transformação do cargo em
Que se deu a aposentadoria. e mater ia men-te abrangente, e de-
ve contar com um necessarlo disc tp l memerrtc a rn ve l de te-r
ordinãrla. Os prlnciplos bàe tcoe - dos ouars não se poderá
v tar' o legls1ador or-cnnar to - por s i 50 não são suf ic terrtas
para conter todos os seus envolv trnerrtos e rrnpl tcações , de ma
neira a perrmt rr- a sua ap l tcab i t rdade nas s rtuações pecul1a
res que, certamente, serão cr 1ados

EMENDA 2TO1B28-0
AUTOR ANTON10 CARLOS FRANCO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA RE.JEIÇÃO

Supr rma-sse da letra "ali do lnC1SO I I do
artigo 11, do Projeto de Ccnet vtu tção (8), a
segulnte expressão "até um ano após", f i cando , a
a l inea "a", com a seguinte redação

"Ar1. 11

~j - "do e~pregado e ie i to para o cargo de
direcão de- Cormasõee Internas de Prevenção de
Acidentes, desde o reglstro de sua candrdatur-a ate
o flnal de mandato"lt

PARECER "
A emenda pretende suprlmlr a expressão "ate u~ ano apõs

na a"nea /la" do 1nCls0 11 do art 11 das Olsposiçoes Transl
tórlas O autor quer restrlnglr a establ l1dade dos lntegran
tes das comissões mternas de prevenção de aCldentes

Somos pe 1areJe'ção da emenda

EMENDA, 2TO1629-8
AUTOR ANTON10 CARLOS FRANCO - PMD8
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO -

Considerando-se que a redação do vencldo, no
que dlZ respelto ao lnClsa 1I do artlgo 80, não
corresponde ao que f 01 aprovado no 10 turno.
substitua-se a palavra "Slndlcato" de forma a
restabelecer-se a expressão "organlzaçâo
slndlcal", conforme aprovado pelo Plenarlo

PARECER
Trata-se de Emenda para correção de erro Com efel to,

o que se pretende e subst 1tu 1r. no teX10 do 1 tem Il do art
80. do ProJeto de Constltu1cão, a palavra "Slndlcato" pela

expressão "Organ 1zacão S 1nd 1ca 1 "
A Emenda é procedente, e i s Que a redação dada ao r-efer-r>

do r-tem para o Segundo Turno d,fere da que f 01 aprovada no
Pr-tme rr-o Turno. quando se consagrou a expressão "Organlzação
Sf nd rca l , Que, convem ass marar , é rnai s correta por abran

ger, a lêm dos Sllldlcatos, as Federações e as Confederações
Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1630-1
AUTOR ANTONIO CARLOS FRANCO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se o i tem V do ar-t rço 70 do Pro ...te to
de Cons t t tu reão (8)

PARECER
Sou pela reJelção, nos termos do parecer á emenda n

2T00352/8

EMENDA 2TD1632-8
AUTOR ALBANO FRANCO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor-una-se do art 180, caout do ProJeto de
Cons t r tu t ção (8), a palavra "e regulador''''

PARECER _
Se cons rder-armos que o ob.je t tvo pr-unor-dra l do processo

de desenvolv tmento e a melhor ra do ri'i ve l de v i da da popula
ção. um pape 1 fundamental cabe ao Estado no estabe tec imento
de uma estrutura econórrnca que assegure a r-ea'l r zaçêc cres
cente das neceas i dades scc ia t s

O p l ane jamerrto unoer-at tvo para a setor púb l rco e mdrca
t ivc para o setor pr-tvedo const r-tu r . portanto, uma das ex t>
cênc i as do processo de desenvolvlmento nas economias cao í ra
l t s'tas dos países do terce tro mundo

Pela re,Jelção

EMENDA 2TO1633-6
AUTOR AL8ANO FRANCO - PMDB
SUPRESSIVA - PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr 1ma-se no § 20 do Art 120, as
secu irrtes express5es f ma t s "podendo, a Just1ça
do Trabalho, estabelecer normas e condvcões ,
r-espe i tadas as dt spos icões convenc tona i s e legals
rmrnrnas de proteção ao trabalho"

PARECER
O 1 ntu 'ito da propos 1ção em exame e o da supressão da

parte f vna l do texto do § 20 do art 120 do cr-o.jeto onundo
do 10 turno Realmente, como está red1g1do o dt spos i t ivo no
dera ense.jar- ou mot rvar- a at tv t dade leglferante pela Justlça
do Trabalho em de tr unerrto da at r tbu t ção pr tvat tva do Congres
so Nac iona l para dr spcr- sobre todas as matér-ias de competén-

c i a da Urri ão A supressão proposta apr-imor-a o dlSPOSlt1VO
Pe1a aprovação

EMENDA 2TO1634-4
AUTOR AL8ANO FRANCO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACÃO PARCIAL

Supr-rma-ee o § zó do Ar"t 117 do Pr'o.jero de
Cons't t tu rçêo (8)

PARECER
Acolhemos não a supressão total, mas a da parte f ina l

do § 20 do art 117, nos termos da parecer a Emenda No
2T00025-1

Pe 1a aprovação parc 1a 1

EMENDA 2TO1635-2
AUTOR CARLOS ALBERTO eM - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-tse do _Art 60, os lnC1S0 I I e
parágrafo úmco do texto const rtuc ionaj (8) do 20
turno nas d t soos tções const i tuc icneo s tr-ens t tor-vas
as expressões

Art 60

11 _ "sendo macumu lave l com qualquer r'endrmerrtos
receb-idos dos cofres publlCOS. exceto os
beneflcl0s prevldenclarlos. ressalvando dlrelto de
opção"

Ar1 60

"Paragrafo unlCO A concessão da pensão
espec1al do lnC1SO 11 substltUl, para todos os
efeltos legals, Qualquer outra pensão Já
consegu1da aos ex-combatentes"

PARECER
Em nosso entendlmento, os dlSPOSltlVOS que a emenda pre

tende erradlcar beneflclam os ex-combatQntes que tenham par
tlclPado efetlvamente de operações béllcas durante a Segunda
Gue"'ra Mundlal .

A pensão espec 1a 1 correspondente e acumu1áve 1 com os be
nefíc10s prevldenclárlos, conforme estabelece o § 20 do art
60, (que.a emenda pretende suprlmlr), lnacumulavel com qual
Quer outra pensão Ja concedlda ao ex-combatente, (paragrafo
únlCO do mesmo artlgo que a emenda tambem lntenta supr1m1r),
Constltul salutar conqu1sta Sua supressão, se atendlda a
emenda, preJudlcara de fato os benef1clados pela pensão espe
clal Or8vlsta no nosso texto Constltuclonal

Pela reJ81ção
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EMENDA 2TO11:536-1
AUTOR CARLOS ALBERTO CAÚ - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr una-rse , no art 207 I ,nC1S0 I I I, a
excr-essao

"de pr rme iro e segundo grau,"
f icando o f nc i so ass im red,g,do
"111 _ após tr-irrta anos, ao professor, e

após virrte e c inco anos, a professora, por efetlvD
exercício de f'unção de maglstérlO."

PARECER
A Emenda, t enc tonando assegurar aos professores de ter

ceiro grau ch r-ar-to à acoserrtador ra após tr-inta anos, se ho
mem, e, vrrrte e c rnco anos. se mulher, por efetivo exer-c rcro
de função de magisterio, pretende retirar, da parte final do
rtem III do art 207 do ProJeto de const rtutcao , a expressão
"de prlmelro ou segundo grau ll

O texto resultou de acor-do entre as I tder-anças , acordo
esse Que recebeu, em P1enár i o , a esmagadora unan1rmdada de
432 votos favorávefs e nenhum contrárlo, ver-t f rcanoo-se , ape
nas 1 duas abstençães.

Pela re..Jelcão

PARECER.
Com a emenda é proposta a supr-essão, no "caput " do ar-r

101, do vocabu lo "pr-rvat rvarnerrte "
A ace i tacão da proposta 1mportarla retirar dos Tr1bunals

a or tvat rc rdade de rrnc iat iva em rnater ias em relação às
qua t s , até por uma questão de obser-vanc ia do pr-mc tp to da 'm-
dependênc ra dos Poderes, e de lhes ser assegurada A mieia
-ttva . por exemplo, do processo leglSlat,vo re l ac ronada com a
cr 1ação dos cargos dos respect 1 vos serv 1ços e com a f 1 xacãc
dos venc unervtos dos seus serv1dores deve ser mant vda em ter
mos de pr tvat tv idade ida mesma forma que o texto lS80 assegura
Poder Leç i s lat tvo e ao Poder Executlvo em relação aos r-esoec
t 1vos serv 1dores

Não se acerta , por f rrn, o argumento lançado a teor de
Justlf1car a supressão or-etendtda , que a competêncla or ivat r
va dos Tr tbuna i s era propor a alteração do número dos seus
membros tmcor-tar ra a poss tb i I rdade mesma de modtf rcacão cons
t t tuc iona t em tal serrt tco

Ora, os úrricos mandamentos conat t tuc rona i s que rnadrm t ern
proposta de modi f rcação são aqueles elencados no § 40 do
art 52 e que não 1nc 1uem a vedação a que se refere o nobre
autor da emenda

Pelas precedentes razões somos corrrr-ar-ros à aprovação da
emenda

Supr trne o ,nC1SO 111 do Art 197

EMENDA 2TO1543-3
AUTOR BRANDÃO MONTE I RO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
A emenda pretende suor-tmtr- o H1C150 I I I do art 197 que

trata das ccndrções para regulamentação do cap t t a l estrangei
ro nas mat i tu tcões f1nal'1CelraS

O texto não torna obr-1gatorla a oar-t tc toacão do oao r-ta I
estr-anceu-o no s re-teme f j nance t r'o nacvona l • como alega o au
tor da emenda Tão somente reconhece a rea 11dade da presença,
hOJe ou no futuro, de 1nst 1tu 1ções f 1nanee 1r-as cem cap 1 'ta 1
astr-anaevro na economra nac iona l Essa presença Sera neces
sar1amente regulada em le1 dentro dos parâmetros 1nstltuldos
peTa COnstltu1Cão

Pela r-e.je rcão

EMENDA' 2TOi 637-9
AUTOR CARLOS ALBERTO CAÚ - PDT
SUPRESSI VA PAilECER PELA REJEI çÃO

suoruna-se do texto conet rtucrona t (B) o
parágrafo 10 do Ar-t 83

PARECER
Pela rejeição nos ter-mos do par-ecer oeer-ec rdc à emenda

no. 2TOI032-0

EMENDA. 2TO1638-7
AUTOR' CARLOS ALBERTO CAO - PDT
SUPRESS I VA PARECER PELA Ai"ROVAÇÃO

Supr rma-ese , na art 70, ,nC1SO XXIX, a
letra "c". que d t epõe

c) C1ncO anos, ate o 11mlte de dois anos
após a ext tnção do contrato. nas demai s lesões de
d1re1to or tçmár to das relações de trabalho, para
t raba 1hador urbano ou rural."

EMENDA' 2TO1542-5
AUTOR LUIZ SALOMÃO
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Pela aprovação. nos termos. porem, da redação proposta

através da Emenda j 1 j 1-3

Suprlm,r as expressões "de pr-tme tr-o e
segundo grau", da 'tem rn . da ar t tço 207, do
ProJeto de Cons t t tu rção , aprovado no 10 Turno de
Votação

PARECER
A emenda v i ea a supr-eaeão do art 32 do Ato das Dispo 

s ições Const,tuclonals Tr-ans t-tór--ras • que assegura a vital 1

cledade aos atuais Mlmstros do TrIbunal de Contas da Umão
Se aprovada a Emenda 2T01232-2 do Const,tumte Arnaldo Pr ve
to, que faz retornar o or-mc tp io da v rta l tc tedade e a que es
tamos dando parecer favorável, aquele cn spos t t tvo (Art 32-
DT) f i car-á prejul:ilcado e devera ser supr- irmdo Mant1da a não-
v,tal,C,edade r-e lat ivarnerrte áquela Corte, todavia, é de
assegurar-se o d,re,to das atuais t f tu lar-es - coerentemente,
a l i ás , com o tratamento dado pelo ProJete á outr-as
categorias Assim, or-cvrscr rernente , pelo menos, somos pela
manutenção do ar-t ico em foco e, P01S, corrtr-ar-io à emenda
com cuoa fundamentação não podemos concor-dar .

Pela reJelçâo

- POT
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA 2TO1639-5
AUTOR. LUIZ SALOMAO
SUPRESSIVA

SUpr7llla-Se o a-r
Tr ans t tór raa

32 das tiisoosvcões

PARECER
A Emenda, t enc tonando assegurar aos professares de ter

ce rro grau dlrslto a aocserrtador ra apos tr irrta anos, se ho
mem, a, vinte e c mco anos, se mulher. por efetlvo exer-c rc io
de função de rnaç i s t êr i o , pretende ret1rar, da parte f rna l do
, tem !I I do ar-t 207 do ProJeto de Conat i tu 1cão , a expressão
"de or tmerro ou segundo grau"

Q texto resultou de acordo entre as 11deranças, acordo
esse que recebeu, em Plenar1o. a esmagadora unanlmldade de
432 votos favoráve1S e nenhum contrario, ver- i-t i cendo-ese . ape
nas, duas abstenções

Pela reje1cão

EMENDA 2TO1544-1
AUTOR BRANDÃO MONTEIRO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr tma-ae , no artlgo 2.2., a expressão "cw ts"

Suor trnam-se no § 40 do ar-t 180, as
expressões "garlmpave,s" e "na fCJrma da 1'21",

Árt lDl _ Supresslva
Suprlm1r "pr1vatlvamente

PARECER
Segundo o ar-t 180, § 40 , elo Projeto de const i tu, cão

(6):. "as cooper-at rvas têm pr ror rdade na autor-rzacao ou ccn
cessao para pesquisa e lavra dos recursos e .jazrdas mrner-e t s
gar 1rnpáve i s, nas àreas onde es te.jam atuando, e naque1as f 1-
xadas de acor-do com o art 21, XXV, na for-ma da 1e' 11

pável~ ..E:ed~ae;~~~~:g~9,,~~o~g;m~ ~~P~:~~ãO da palavra "gar1m-

Com a prime1ra rnodiflcação lnd1cada, em todo t1pO de
m1neração - e não só garlmpo - serla dada prlorldade a coope
rativas, o que poder1a retardar a ut1l1zaçào de tecnologla na
mlneração

A boa técnlca legislatlva recomenda a manutenção da ex
pressa0 objeto da segunda mod1f1cação pretend1da

Pela reJelÇão da Emenda

EMENDA 2TOi640-g
AUTOR LUI Z SALOMÃO
SUPRESSIVA

EMENDA 2TO1541-7
AUTOR LUIZ SALOMÃO
SUPRESSIVA

- PDT
PARECER PELA REJEIÇÃO

- por
PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
A pretensãO da emend.~ em anallse e a rnoorf i cação r-ecacr

anal do ar-r 22. do Ata das 01Spos1çôes Coriat r tuc tona i s Tran
s rtór-ias

A redação eto dlSPOS1t1VO /""'6sultou de amplo debate no
pr-trne rr-o turno de cn scuseac e votação e nosso parecer e pe
la manutenção do texto 0l""1g1nal Pela re,Je1C!;10

EMENDA 2To 1645-0
AUTOR BRANDÃO MONTEIRO - PDr
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor irna-se , o Inc1so XIII do artlgo 70 , a
expressão "e quatro"

PARECER
O Que pretende a presente Emenda, ao propor a supressão

da expressão "e quatro", constante do ltem XIII da art 70
do ProJeto de Constltu1Câo, é reduzlr, de quarenta e quatro
para quarenta horas, a duração da Jornada semanal de traba
lho
__~ nos7o entend1mento que num Pa1s como o Brasl1, Que
enfrenta serla crlse em quase todas os seus setores. e, em
razão dlSS0, vem lutando para atlnglr um certo grau de de
sen\lol\'1mento, e lI'iOpor'tuno fa1ar-se em d1mlnulção de Jorna
da de trabalho O que necessltamos exatamente e produ
Z1r malS, a flm de superarmos as dlflculdades em que nos en
contramos E 1S80 somente sera pOSSível com uma Jorna 
da de, pelo menos, quarenta e Quatro horas semanalS. con 
forme flxado pelo PrOJeto de ConstltU1Ção

Pela reJe1cão
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EMENDA 2.TD1646-8
AUTOR BRANDÃO MONTEIRo - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-rse no ,nC1S0 11, do § 10 , do ar-t iço
150, as expressões "em toda o terrltórlo naclonal"
e "o contrabando e o descermnho"

PARECER
Pretende a emenda sub examine suor umr- do Art 150 § 10

lnC1SO 11 as expressões "em todo o t err-r tor-ro nac iona l " e
mais, "contrabando e descermnbo" D12 o autor que compete ao'
M,nlstérlo da Fazenda trad,cIonalmente, a prevenção e repres
são ao contrabando e ao descarmnho e que seria erro atr-rbu ir
tal competêncIa, tambêm, a Pol \ela Federal A doutr,na ens-ina
que o contrabando ou desoarru nho conat i tu i '1 'ic r to penal e 1
t rcvto f,scal e Que rrartat i s mutand t a r-esponsab t j tdaoe cri
mma t não exc lu i a r-esponsab t l i dade f t sca l . Tanto a fraude
f i sca l quanto a fraude cr rmina t haverão de ser r-eor umoas e,
esta repressão há de se concretizar pela ação das autor rda
des a l fandecar-tas e po'l tc ta i s , porque, a prat,ca 'i nduz a este
errtend tmerrto Não ha que falar em conf l r to de comoe'tênc ta ,
mas em ação con.jurrta A norma car-ecter-r za , na melhor t ecru ca
de adrm rrt stração , cOInpetênc1as concorrentes, em que as ações
se 1ntegram Pela reJelção

EMENDA 2.T01647-6
AUTOR NELSON SEIXAS - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr 1mam-se as expressões "na forma da 1e 1" ,
no !nclso VI do ar-t rço 50

Surgido o rmoasse pr-ev i s'to no Regimento Interno, face
ã não aprovação de qualquer das irnciat tvas sobre o tema.
coube-nos elaborar o texto conc i l í atór io , Que dese.jamcs fos
se a expressão de vontade da rnaror-ra , c tr-cuns'tánc ra comprova
da pelo resultado das, votações

Nossa redação, proposta para o Capítulo 111 do Título
VI I, fel aprovada com 52.8 votos "s1m" contra apenas 4
"não". reglstrando-se 4 abstenções

Assim. Quando prescrevemos um tratamento privlleglado
para a proor redade pr-odut i va , serrt imo-nos obr-rçadcs a como te
mentar o cr rnc tp to , na parte f' tna l do parãgrafo úrríoo ,
n m-ver-b ts"

"cu.ia mobser-vanc ia per-mrt u-a a sua desapr-opr tação , nos
termos do Artlgo 2.18" (Referíamo-nos á garantla de trata-

mento espec 1a 1 à pr-opr- i edade produt 1va, prevendo a 1e, normas
para o cumprimento dos reQUls1tos relat,vos à sua função 50
c ra l )

Destaque para vo'tação em separado acabou trnpedmoo que
prevalecesse o que denommamos fator de equt l tbr-ro , a
parte f ina l do parágrafo UnlCO (267 votos "s rm", 2.53 votos

"não", 11 abstenções, de i xando aes tm de se "alcançar o
"quorum" de 280 votos favorávels)

Como se tornou unccesvve t restabelecer a 1ntegr1dade de
nosso texto. cons1deramos neceasar ro sucr-tmir- o escudo 'da
lncondlclonal1dade da garantia de não-desapropriaçãO de ter
ras produt 1 vas que não cumpram sua obr 1gação e não resgatem
a h iprrteca soc ra l , de que fala Sua Sarrt rdade o Papa João
Paulo 'lI

Pe1a aprovação da emenda

EMENDA 2.T01651-4
AUTOR AMAURY MULLER - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJE'IÇÃO

Sunr tma-ae do § 1, do art 193" a seçu irrte
expressão "a do i s m,l e""

EMENDA 2T01652.-2
AUTOR AMAURY MULLER - PoT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
No que concer-ne à a 11enação ou concessão de terras púb 11

cas , o texto do Pr-oue'to 1nova ao redUZ1 r a area de 3 m11 para
2 500 hectares e, pr rnc i pa lrnerrte , ao transfer1r para o Con
gresso Nac iona l a competência para aprovar pr-ev i amarrte a con
cessão ou a l tenaçãc de áreas ac ima de 2..500 hectares

, Em face d1SS0, sorros -pe l a manutenção do texto
-PeTa r-e.je r çêo

PARECER
A emenda r-et rr-a do texto a necess tdade de 'le r complemen

tar para regular a proteção do emprego contra despedida arbi
tr-ar ra

Pela d tmensêo da matér-ia. o status de le1 complementar é
eesenc ia l para sua drscussão

Cons 1derando Que a redação do 1nc 150 I do art 7 resu 1-
teu de acordo entre as t ider-encas , nossa parecer e pela re
Je 1ção da proposta

70 a
preverá
outros

do ar-t ,
que

dentre

no lnC1SO
ccrno 1ementar

compensatór-ra ,

Supr trna-ese
expressão "
1nden 1zação
dlreltos""

Supr rma-sse o 1nC1SO XI do art 24

PARECER
Propõe a emenda a supressão do 1nC1SO XI do art 24 do

Pro.reto de Ccnat i tu icêo S, que da competênc18 à Un1ão, aos
Estados e ao D'rs'tr-rto Federal para leg1s1ar concorrentemente
sobre pr-ocerí irnerrtos em rnat er ra processual

A capac tdade de leg1s1ar dos Estados e do Olstr1to Fe
dera1 concorrentemente sobre matér 1a processua 1, como propõe
o texto cons't rtuc tona l - ProJeto de Cons't rtu tção S - estara
suborcítnada a ampl r tude , abr-ançénc ta e t im-rtes das d tr-e-tr-i zee
gerals emanadas da Urrt âo aet u-enoo-ee dos Estados e do 01S
t r rto Peder-r-a l essa capac rdade , estar-se-1a rrub u-cío a er-ra
Cão de proced1mentos complementares, mUltas vezes necessárl0s
para o a'tendrrnerrto das pecu l i ar rdades reg10na1s no ámo rto do
Dlre1to

PARECER
O ob.je to da emenda e ex imrr- de norma legal irrtecrat rva a

proteção aos Ioca i s de culto e suas l,turglas, por entender o
Cons't rturrrte que a subscreve que o mandamento const t tuc'iona l
deva ser auto-ap 11cave 1

Entendo Que a expressão cu.ia supressão é recomendada or-e
C 1sa ser mant 1da, para que não se estabe 1eca a auto-proteção
dos locavs de culto contra as v ioiações externas

Trata-se, portanto, de ma-tér-re que não d i sperisa norma
rn scip r u-aoor-a das formas de proteção

Sou pe 1a re..le, ção

EMENDA 2To 1648-4
AUTOR NELSON SEIXAS - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA 2TO1649-2
AUTOR' AMAURY MULLER - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr una-ise , no art ruo 10, as expressões
"Co l eç rados dos púb l t cos"

PARECER
Ob.jet rva a emenda estender o alcance do chr-erto de par

t rc ipação de trabalhadores e empregadores a todos os or-çãos ,
pub l rccs ou pr tvados , e l trmnanoo a r-astr icão proposta no ar
t,gO 10

A supressão pretend1da descer-ecrer-tza o aerrt rdo da mate
r i a, oo 1s apenas os órgãos oub 11cos podem 1mpcr- obr 1gações
de natureza so01al e f,scal, o que não acontece com as empre
sas pr 1vadas

EMENDA 2To 1650-6
AUTDR AMAURY MULLER - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr1ma-se o lnC1s0 ! do art 190 do ProJeto
de Const 1tu 1ção (B', adequando o respect 1vo caput
a SegU1nte redação

"Art 190 São lnsusceptíve1s de
desapropr1açáo para flns de Reforma Agrarla a
pequena e med1a proprledade I aSSlm defln1da em
Le1, desde que seu proprletar10 não possua outra"

EMENDA 2.To1653-1

~g~0~oN~~~~~8Rg LYRA 'PARECER PELA REJEIÇÃO- S/P

art 16 das üvsocsvções Trans1torias.

PARECER'
a art 60 das D1SQos1ções Trans,torlas se refere ao

d 1soosto no art ~ 16 do texto permanente Já de 1 parecer em
emenda que v i sa á supressão daquele d t spos i t tvo , por consider
ar, como o autor da presente emenda, Que não se deve esta~

be l ecer- a 'l urn t ação de um ano para a elaboração de leg1slação
ele1toral Todav1a, se eventualmente o plenar10 não concor
dar com a supressão do art 16, e absolutamente necessána
a norma do art 60 das D1Spos1ções Trans1tõr1as Para man
ter coerêncla, todav1a, opIno pela reJe1ção da presente emen
da Na hlpótese de o plenárlo dec1dlr, no caso do art. 16 do
texto permanente, contrar1amente ao meu parecer, fare1, na o
cas 1ão oportuna a rev 1são deste parecer

Ass1m. oplno pela reJe1ção da emenda

EMENDA 2TO1654-9
AUTOR FERNANDO LYRA - S/P
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Suprlma-se o lnC1SO lI!. do § 40 , art. 62.

PARECER
Reveste-se o tema versado na emenda em exame de 1ne-

gavel 1mportânc1a e opotun1dade
Cog,ta-se da supressão das palavras "proprledade pro-

dut1\'a', que constltuem o inc1so I I do Art 190 do ProJeto
lntelra razão ass1ste ao llustre autor da proposta,

quando aflrma em sua conClsa e correta JustlflcatlVa "A
lnsuscet1b1l1dade 1ncond1clonal de desap"'opr1ação das ter-

ras produt1vas lnv1abl 1lza o reordenamento agrarlo do Pais"
Sempre buscamos o ponto de equll íbr10 entre as oP1n1ões

extremadas, atendendo as dlretrlzes claramente traçadas pela
palavra e pelo voto' da grande malor1a dos Const1tulntes, es

te Relator sempre Tal correspond1do em tal prOposlto, regls
trando-se aoenas uma ünl ca exceção, exatamente no que se re
fere a Reforma Agrarla

PARECER
Embora tenha constitu'ido um dos fundamentos ma1ares do

Estado 11beral democrat1co e moderno, a separação dos poderes
- na verdade - nunca delXOU de encontrar fert,l controvers1a
no terreno conceltual Mesmo nos Estados Un1dos, onde os
prlncip10s bas, lares do presldenclallsmo foram concebldos e
onde o Estado 11beral classlco chegou a suas últ1mas conse
quênclas, polem1za-se em torno da apl1cação pura da clásslca
teor1a da separação dos poderes

A emenda e salutar porque eV1ta que se traga para dentro
da Const1tulÇão um conce1to polêm,co, de frontelras doutrlná
rlas nem sempre pacíf1cas Conce1to de tal modo discutível
não deve constar de norma tão r1g1da como a que se contém no
art 62, parágrafo 40

Pe 1a aprovação
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EMENDA 2TO1655-7

AUTOR FERNANDO LYRA - S/P
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

trabalhos da Assemole ta Nac iona l const rtutrree , prevalecen-
do a ldéla COnflgurada na redação do dlSPOSltlVQ

Pela r-e.je-icão .

Suprlma se no § ~, do artlgo 150 a
expressão I I e reserva

Suor una-se no § 10 do art 63 a palavra
"nr ivat tva"

PARECER
Pela re,J81ção, nos termos do parecer dado à emenda núme

ro 2T00835-D

EMENOA 2T01662-0
AUTOR CARLOS CARDINAL - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

da redação proposta
PARECER.

Pe 1a aprovação, nos termos, porém,
através da Emenda 1111-3.

Propõe-se nova redação ao inC1SO XXIX do
Art. 7

"XXIX _ ação com prazo prescriclonal de
a) c inco anos, quanto a créditos resultantes

da relação de trabalho, para o trabalhador urbano,
contados a car-t u- da data de aour s ição do drr-e t to ,

b} oo t s anos, quanto a cr-édt tos resultantes
da relação de trabalho, para o trabalhador rural,
contados a par-t ir- da data de extinção do v tncu lo ,

c) c mco anos, nas dema i s lesões de dtr-e i to
orlg1nárlos de relação de trabalho, para os
trabalhadores urbano e r-ural, salvo na rucotese de
ext mcãc do vínculo, quando o prazo se esgotar-á
d01S anos após a r-esc rsão contratual,""

EMENDA, 2T0166j-j
AUTOR CARLOS CARDINAL - PDT
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Com a supressão da palavra "cr ivat rva". no § 10 do art

63, oaesar ia o Congresso a poder rruc rar- o processo 1eg15
1at 1 vo em ma't ér- 1as necessar 1amente e d 1retamente afetas à
autor-tdace e ao comando do Pres1dente da Peoub I rca a e i xa
ção e a rnod1f 1cação dos efet 1vos das Forças Armadas, a cr 1a
ção de cargos, empregos ou funções na admrn 1s tracão dl re
ta e autar'qu rca , o aumento de sua remuneração, etc É pa
tente a mconvernénc ra da ampl tação or-etendida

Pela r-e.J61ção

EMENDA 2TO1663-8
AUTOR CARLOS CAROI NAL - PDT
SUPRESSIVA PARECER Pf.LA REJEiÇÃO

Supr trna-sse no ar t rpo 50 XIII, as expressões
"salvo" I no u l t rrno caso, por ordem nas hipóteses e
na forma que a 'l e i estabelecer para f tris de
lnveestlgação criminal e msrrução processual"

PARECER

EMENDA 2TO1667-3
AUTOR' JUAREZ ANTUNES - PDT
SUPRESSI VA PARECER PELA REJEI çÃO

suor-rma-se o § 10 do ar t 14 a expressão'
"Cooc Ius ivas"

EMENDA 2TO1666-6
AUTOR FERNANDO LYRA - S/P
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
Manlfesto-me pela r.ejelçao da presente emenda suor'ees tva ,

pois não veao corso-de txar- de admltlr a poserb t l tdade de me
diante ordem Judlclal e nas s i tuacões esoecra t í as tmae orev i s
tas em 181. a au'tor tdade púb l roa lnterferlr nas comomcacões
te 'lefôrncas , como é o caso de sequestro

Sucr una-se , na a l tnea "a" do 1nC1SO 11 do
Ar-t1g0 t 1 das Dl sPOS1 côes Transltõr1as, a
expressão "d rr-eção de ".

PARECER
A emenda pretende supr trmr a expressão "d t r'eção de" na

a1 inea "a" do 1nC1S0 I I do art 11 das Olsposiçães Translto
r ias Com isso f i car-ra amp l i ada a eatab t l t dade dos rrrteçr-an
tas das corm asões inter-nas de prevenção de ac tderrtes

Optamos, porém. por manter o texto Orlglna1 aprovado no
10 turno de votação

Pela r-eoe i cêo

'Pretende~ o autor suor-mnr- a expressão "Conclusi
vas" do § 10 do art 14, que trata da lmpugnação do mandato
e let ivo

Não concordamos com a questão 1evantada de que
a exigência de provas concluslvas dlflcultará ou mesmo torna
rá trnpoes tve t a lmpugnação do mandato e'tet ivo.

Pela r-eJelção

EMENDA 2T01658-1
AUTOR JUAREZ ANTUNES - PDT
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

No Irici so XX, do art 70 f1COU pr-ev i s'tc , no
prlmelro turno, a proteção do "mercado de"
trabalho da mulher e não a proteção do trabalho da
mulher, razão porque deve ser corrlg1do o texto
para que f 1 que

"XX _ proteção do mercado de trabalho da
mulher, medtante mcerrt ivos esoec í f tccs , nos
termos da 1e,1I

PARECER
Aco1ho a presente emenda, nos termos do parecer Que ofe

r-ec i a de n 2T00434-6.

EMENDA 2TO1659-0
AUTOR JUAREZ ANTUNES - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suor-una-as, oar-c ra t o texto do art 159, §
20 I I, exc lurndo as expr-easões "panos pela
PrevldênCla Soe ra l da Umão, dos Estados e dos
M'unlc'iPlos"

PARECER
A lmun1dade pr'ev t s't a no art 159, § 20 , tnc ico 1I, deve-

ra obedecer aos l irm tes a serem f i xados em Ie i , além daque
les corrt vdos no pr'ópr to dlSPOS1t1VO. um dos QUalS e o de r-es
tr-mcn- o benef f c ro f i sca l! aos r-end irnerrtos pr-overuerrtes da
acceenraccr-ra pagos pela or-ev i dênc ra social da Unlão. dos Es
tados e dos Munlclpl0S

A extensão da rmurn dade aos r'endrmervtos pagos por outras
errt rdades , geralmente de caráter prevtceno tar tc complemen
tar, as cua i s recebem corrtr iburções voluntar ias , cr rer ta de
slgualdade de tratamento para com aqueles que só têm coss ibr
'l rdade de perceberem os proventos da mat tv rdade pagos pela
provldêncla social of tc t e l e compu 1sor- la , CUJOS benef rc tos ,
na legislação vlgente. obedecem, tambem, a llmltes gerals

Pela reJelção

EMENDA 2TO1660-3
AUTOR JUAREZ ANTUNES - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supnma-se o § 40 do art 226

PARECER
A emenda propõe supressão relat1va ao art 2.26, que tra

ta da competénc 1a do Poder Execut i vo para outorgar e renovar
concessão e autorlzação para o servlço de radlodlfusão so
nora e de sons e lmagens

A matena foi amplamente dlscutlda no decorrer dos

EMENDA 2TO1664-6
AUTOR. CARLOS CARDINAL - PDT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI ÇÃO

sucr-rma-se no lnC1SO XX do art 22 o têrmo
"efet'Jvos"

PARECER
A emenda e mcd t f rca t t va porquanto terla o ef'e r-to de sub-

tr-arr- a comoeténc ia da Unlão para leglslar sobre efetlvos das
po'l icraa rm t rtar-es e corpos de bombelros

Como reconhece o pr-óor ro autor, o objeto desta supressão
aer- ra transrerlr esta competêncla para a esfera estadual, uma
vez que estas corporações mtecr-am a estrutura acnnm str-at iva
das umdades federadas

'Pela reJe1ção
O resultado oooer ra ser o aumento dos ef'et ivos das pali-

elas rm 1 i tares a t um tes não suoor-t ave rs pelos r-esoect ivos

orçamentos Entendemos ser de bom a lvvtr-e manter essa campa 
tência na esfera da Unlão

Pela r-e.je rção

EMENDA 2TD1665-4
AUTOR LYSÂNEAS MACIEL - PDT
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supnma-se do § 60 do art 234 do Projeto
de Conat i tu tcão (8) o seçu irrte trecho " Ou no
rrrter-ease da sooer-ama nac rona l , apos de l iber-acão
do Congresso Naclona1", dando ao dlSPOSltlVO a
segu 1 nt e redação

Art 234
§ 50 É: vedada a remoção dos grupos

lndigenas de suas terras, salvo, "ad referendum"
do Congresso Nac lona 1 , em caso de cat ástrofe ou
ep 1dem1a que ponha em r 1sco sua ceou 1ação,
garant rdo , em qua Iquer- h tpo'tese , o retorno
tmedra'tc logo que cesse o rlSCO

PARECER
ObJetiva a Emenda suor-rrmr- do art 234, § Bc • do Pro-

Jeto (B) a expressão "ou no mter-esse da scber-arn a nac ionaj ,
após de l iber-ação do Congresso Nac rona l " para haver coer-enc ia

de tratamento entre os grupos lndigenas e a grande mator-ia da
população br-as r te ir-a quanto aos d ir-e t toe tndrv iduavs

Entendemos que o trecho que se pretende ellmlnar deve
permanecer no texto constltuclonal, p01S não há, como quer o
Autor, um lnaceltavel estado de exceção de apllcação exclUS1
va aos lndlos A soberanla naclonal deve preponderar sobre os
dlraltos lndlvidualS dos cldadãos a, no caso, 15S0 somente
ocorrera "ad referlndum" do Congresso NaClonal Portanto, a
remoção de 1ndigenas, não sera efetlvada aleator1amente

Somas, pois, pela re.Je1ção



Supr irmr- 'i rrfeçr-a lmerrt a o § OnlCO do art

EMENDA 2TO1666-2
AUTOR LYSÂNEAS MACIEL - PDT
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Da-se a seçurrrte redação às e l meas a) e b )
do art 58, 11

a) é obr tçator-i a a promoção do JU1Z que
flgUre por três vezes consecut rvas ou c inco
alternadas em t rsra de mer-ecimerrto ,

b) a promoção por mereClmento pressupõe d015
anos de exer-c'ic io na r-esoect iva entr-ànc ra e
rrrteçr-ar- o JU1Z da pr-une ir-a ourrrta parta da 115ta
de arrtiçu roade desta, salvo se não houver com t a i s
r-ecurs rtos quem ace-rte o lugar vago

PARECER
V,sa a presente emenda cor-r- t a'tr- um lapso de técnlca 1e

glslativa. colocando nos seus lugares dt s't trrtos o que e ga
r'arvt va de promoção por merecimento (allnea "a" do ,tem Ir do
art 98) e o que e requisito para alcançá-la

Pelo aco lrumerrto

EMENDA 2TO1667-1
AUTOR LYSÂNEAS MACIEL - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 56 das Disposlções Tr-ans rtor-ias
Suprlmam-se as palavras n em rmove rs

urbanos, sendo facultada aos forelros" e
• a reemlssão dos aforamentos rnedtarrte aqu i s icão
do domtruo d t r-e-to , na conformrdade do que
d i souser-em os rescect ivos contratos", do art 56
das Dj scos tções Tr-ans rtor ias , bem como seus §§
10, ~o _ e 40 , passando o r-ef'er rdo dlSPOSltlVO,
com a rusao de seu 30 , a ter a secuirrte redação

"Art 56 _ A la1 o r spor-à sobre o lnstltuto
da enf t t euse . No caso de sua ext mcão , cont touara
sendo ao l tcada aos terrenos de rnar mba e seus
acresc 1dos, S1tuacos na fa 1xa de segurança, a
oer t ir- da orla rnar t t tma"

PARECER
Os d 1spos i t 1vos que a emenda propõe se.iam suor- 1m1dos

const t tuem efetlvamente r-eoe t rção de normas legals eXlsten
tes Concordo com os termos .iust rt rcaoor-es da proposta, op t r

nando pela sua ace t tação
A nova redação ofereclda para o "caput" do art 56 das

01Sposlçôes Tr-ane rtor ias é ma i s conc i sa e e l imma d t soos t çõas
desnecessar 1as ao texto const 1tuc lona 1

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1668-9
AUTOR LYSÂNEAS MACIEL - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr ima-se no lnC1SO XI do artlg0 70 a
expressão "excepc rona lmente"

PARECER
Trata-se de Emenda Que interrta suor trmr- a palavra "ex-

cepc iona lmerrte" do texto do r tem XI do art 70 do Pr-oae to
de const rturcao Com 1SS0, pretende o seu autor que a par-
t rc ipacão dos trabalhadores na gestão da empresa acorra nor
malmente e, não, exceoc rona lmerrte

A par t i c rpação dos trabalhadores na gestão da empresa
cons't i tu i , sem dúv rda alguma, questão bem de l icada e que
deve ser tratada de forma gradua 1

E evidente que não se pode, de forma genérlca, ret1rar
do emcr-esar- 1o a 11berdade de comandar a sua empresa, o que

pode redundar em ma adrmrn s'tr-ação , com o r-t aco , -mclusive , de
leva-1a à bancarrota

Parece-nos, po i s , ma1s acer-raoa a redação aprovada para
o rtem Xl do art 70 do Pr-o.jero

Pela r-e.je rcão

EMENOA 2T01669-7
AUTOR ADROALDO STRECK - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Emenda suor-ess iva à parte f tna l do lnC1SO
IX, do art 135, do Caprtu lo IV, Seção I, do
Mln1ster10 Publ1CO

Sucr-una-ee no d t scos vt rvo a expressão
"sendo-lhe vedadda a representação JUdlClal e a
coneu l-tor-j a .iur icnca de ent rdades oúb l icas"

PARECER
Tem em vlsta a presente Emenda seJa suprlmlda, ao flnal

do ltem IX do art 135, a clausula Que veda ao Mlnlsterlo
PObllCO a representação Judlcial e a consultor18 Jur1dlca
de ent 1dades PUb11cas

O texto deve ser mantldo, P01S guarda coerênCla com as
prevlsões constantes na Seção relatlva a "Advocacla Geral da
Un1ão", lncluslve Quanto a representação Judlclal e a
consultorla JurldlCa dos Estados B do 01strlto Federal,
reservada aos respect 1vos ProcJradores (art 137 e seu
§ 50 I

Pe 1areJe 1çãO de Emenda

EMENOA 2TD 1670-1
AUTOR R08ERTO O AVI LA - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se no lnClSO I I, § 20 ,art 159 as
expressões "com ldade super lar a 65 anos"

PARECER
A trnurn dade er-rada pelo art 159, § 2 , rnc í so 11, do

pro.jeto , que exclui da incrdenc ia do imposto de renda os r-en
d imentos crovemerrtes da aposerrtador-ia , pagos pela crev r
dénc re soc ia l da Urn ão , dos Estados e dos MunlcíploS, a
pessoa com 1dade super 1ar a sessenta e c 1nco anos, cuaa renda
total se.ia const i tutoa. exc Ius tvamerrte , de rendimentos do
"trabalho, nos termos e j nm res f i xados em 'le t , é a consa
gração, a nível ccnat rtuc icna l , da atual i sencão concedida
a t aj s r endtmerrtos

A supressão do l nm te de rdade , proposta na Emenda, des
vest ir-ia o benef rc io que se pretende mst t turr- de um de
seus pr mc rpe t s ob.je t rvos , que é o de compensar os lnati
vos adoeos , SUJ81tOS, com o avançar dos anos, a maiores
prob 1emas e despesas com tratamento da saude, com a de
soneração do lmposto

Pela re.ie tcão

EMENDA 2TO1671-9
AUTOR R08ERTO O ÂVI LA - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ise , no ar-t rqo 22 das 01Sposlcões
Tr'ans i tór-ras , a expressão "exceto nas fundações"

PARECER
A emenda em aná l i se pretende suor umr- a expressão u e x

ceto nas fundações" da parte final do Ato das D'teoos tçõea
Cons't t tuc rona i s Tr-ans-rtor-ras O texto or tundo da pr tme tr-a
cn scussãc , ao tratar da es'tab t l t dade , excepc iona l raou 6s
serv 1dores das fundações Optamos por manter a dec 1são do
p l ertar- to da Assemblela Nac iona l Constltu1nte

Pe1a r-e.re rcão

EMENDA 2T01672-7 ,
AUTOR JOSE MAURI CIO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

111

PARECER-
Com.esta emenda o i lustr-e autor pretende sucr tmu- o pa

rágrafo um co do ar-t ipo 11 A cr i acão do Conselho da Justiça
Federal f 01 assunto Que mereceu cu tcíadcsa ana l i se e f 01 ob.je
ta de aprofundados debates quando do pr-tme u-o turno Não há
como acatar 8 proposlção Pela reJelcáo

EMENDA 2TO1673-5
AUTOR JOSE MAUR I ClO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tmam-cse os §§ 30 , 40 e 50 do ar-t rço
79 e a palavra "absoluta" no § 20, do mesmo
ar-t tço

PARECER
A pr-ooos ição e l trmna a e l e rção em d01S turnos de votação

para Pr-es iderrte e Vlce-PreSldente da Repúbllca, quando não o
correr ma1ar 1a abso 1uta de votos para o vencedor na pr 1me1ra
votação A matér-ia f'o i amplamente debat rda , tendo saído v i to
r 1asa essa s 1stemat 1ca que e mai s cond 1zente com a apuração
da vontade da maior ia do povo br-es i te ir-o.

Pela reJelção

EMENDA 2T01674-3
AUTOR JOSÉ MAURIcIO - PDT
POR OMISSÃO PARECER PELA REJEIÇÃO

Cor-r r.ja-se a omt seão da palavra
"coo-cíenação'' no lnC1SO I, do art 2.09, do ProJeto
B, no trecho onde se 1ê

ti esfera federal e a execução dos
restabelecendo-se a palavra coordenação, f1cand~
ass im redlg1do

Art 209
1 _ esfera federal e a coordenação e

execução dos

PARECER
A coordenação das ações governamenta 1 s na ar-ea da ass 1s

t ênc ie soc ra l tem que ser cometida à esfera federal, de ande
provém os ma1ores aportes de recursos e para que haJa un t for
rmdade de o l aneoamerrto A descerrtr-a l tzacão po'l t t tco-acmrru a
tr-at rva quanto à execução dos r-ef'er-ioos programas encontra-se
crev ista expressamente no r-efer ico d t spos t t rvo , razão por que
somos pela manutenção do texto do ProJeto (8)

Pe 1a f-e.je 1ção da emenda

EMENDA 2TO1675-1
AUTOR JOSÉ MAURICIO - PDT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr1ma-se. do ProJeto de Const1tulÇão, o §
50 , do art 182, do Tltulo VII, Capitulo, I

PARECER
Segundo o art. 182. § 50 . "não dependera de autorizaçao

ou concessão ° aproveltamento do potenc1al de energfa reno
vave 1 de capae 1dade reduz 1da"

A Emenda propõe a supressão do dlSpOS1tlVO. o Que, em
nosso entender, desampara o empresarl0 que depende do "apro
veltamento de potenc1al de energla renovavel de capac1 dade
reduZlda" para lmpulsl0nar a atlv1dade produtlva, sobretudo
em areas pl0nel ras

Pela reJ8lção

161
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EMENDA' 2TO1676-0

AUTOR NELSON AGUIAR - PDT
SUPRESS IVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr rrna-tse no § 10 do mcrso 11 do art 2.16
a palavra "fundamental"

PARECER:
Pretenda o autor ampl tar- a faixa de inelegíb, lidada dos

parentes consancu 1n80S ou af 1ns , com a supressão da expr-essão
do § 70 do art 14, I> que tenham exer-c ico mai s da metade do
mandato"

A tendênCla do Direito Conet t'tuc iona I moderno e-pe la re
dução dos casos de me1eg, b i I , dade

Pela r-e.je t ção

bem como para receber o corror-crm sso e
ao Pr-es ioerrte e v tce-Pr-es tderrte da

nos termos do art 69, § 40 , , tem

EMENDA 2TO1683-2
AUTOR JOSÉ MARANHÃO - PMDB
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

59Acrescente-se ao rtem I, do - 70, do art
o segu~nte

dar posse
Repúbl tca , "
111

PARECER
A emenda pretende sanar 0"11 asão ccerr i da no 10 Turno.

Para tanto, 1 ntenta acrescentar á parte fi na 1 do 1 tem I do §
70. do art 59, do Pr-oaeto de Cons't-rtu ição , a expressão" bem
como para receber o comor-orm sso e dar posse ao Presidente e
Vlce-Presldente da Repúbl rca"

Procede a emenda Realmente, como á época da posse do
Presidente e do vrce-pr-es tcíerrte da Repúb Lroa o Congresso Na
c rona l esta em recesso, necessàr-ta se faz a sua convccacão
extr-aor-cnner-ra , a f im de que se possa. receber o comprormsso
de ambos Tal hipótese, entretanto, não se acha pr-ev i s ta no
art 59 Daí, pois, o acerto em rrtser-r-Ta no r tem I do § 70.
do c i fado ar-t rço do ProJeto de const t'nncao

Pe 1a aprovação

Supr trna-ese no art 2.10 a expressão "e sua
qua l t f rcação para o trabalho"

EMENDA' 2T01677-8
AUTOR NELSON AGUIAR - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

PARECER
A educação é rmmd t almerrte cor-ceb ide como um processo glo

bal, que oo.jet rva a formação rrrteçr-a I do trid t v f ouo e sua pre
par-ação para a v i da

O pleno desenvo lvrmerrto da pessoa e o preparo para o
exercvc io da ordadarua não pode orescmdir- da qua l r f i caçãc

para o t raba 1ho
Ante o exposto, somos pela r-e.je tção desta emenda

PARECER
O autor pretende suor irmr- parte do § 10 do art 216,

no que concerne à des't i nação de bo 1sas de estudo
A rnater ra fal amplamente dracut rda durante os trabalhos

da Assemblé ta Nacional Conat rtu irrte , prevalecendo a redação
Que ora se encontra no texto

Pela reJelçâo

EMENDA 2TO1678-6
AUTOR' FLDRICENO PAIXÃO - PDT
PARA CORR 'LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃD

Dê-se ao r-tem X do art. 38 a seçu irrte
redação

11X _ a atua1i zação da remuneração dos
ser-v roeres públ ices. C1V1S e rol1 t tares , far-se-á
sempre na mesma data e com os mesmos mdrces "

PARECER
Pela reJe1ção à viata do parecer pr-of'er rõo a emenda

no 2t00700-1

EMENDA 2TO1679-4
AUTOR FLORICENO PAIXÃO - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se o mcrso IV. § 30 do art 14

EMENDA' 2TOi664-1
AUTOR JOSE MARANHÃO - PM08
POR CONTRAO I çÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

soost i tua-se o substantiva "abuso" por
"11egalldade", noart 76, § 10. do ProJeto de
Cons't t tu tção aprovado em or tmerro turno, dando a
seguinte redação ao dlSPOSltlVO

"Art - 76 ' ,.,'
10 _ Os responsáve i s pe 1o cant ro 1e

trrter-no , ao tomarem conhec imerrto de qualquer ir
regularldade ou , legal tdade , dele darão c rene ia ao
Tr,buna1 de Contas da Um 110, sob pena de respon
eab t l rdade sol tdár i a "

PARECER
Tendo em v rsta a contr-ad ição semàrrt ica detectada entre

o parágrafo 10 , r tem V. do art 76 e o "caput" do art. 72.
somos pelo acolhrmerrto desta emenda

PARECER
Pe la reJelção nos termos do parecer ofer-eo ico à

no 2T00366-8
emenda

EMENDA 2TO1685-9
AUTOR JOSÉ MARANHiIO - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA, 2TO1680-8
AUTOR BOCAYUVA CUNHA - POT
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-untr-, no Art 233 a expressão "mesmo na
ocor-r-ênc ra de doenças f'arars".

REFERENCIA a t rnea "d" do 'tem I do artigo
108 do ProJeto de Cons t t tu tção "8"

OBJETIVO suor trm r- a expressão "do Super,or
Tr tbuna I de Justlça"

PARECER
Tem em v i s'ta a Emenda a supressão, na a1 ínea "d", do

1tem 1, do art i08, da exor-essão "do Super tor' Trlbunal de
.Juet rca''

A corroet ênc ra em causa, nesse dispOS1tivo f i xada como do
Supremo Tr-rbuna l Federal, está pr-ev t sta , por icuat , como sen
do do Superlor Tr tbuna l de dust rça , na al inea "b", do i-tem I,
do art 111 '

Somos pela aprovação da Emenda, justlflcado nas mesmas
razões que nos levaram a ermt rr- parecer favorável à Emenda
no 1193-8

PARECER
Tem por ob,Jeílvo a presente Emenda suprlmlr a palavra

"máx tma" do texto do rtem XIV do art 70 do ProJeto de Corta
tltU1Cão E que o r-ef'er ioc item prevê para os trabalha-
dores urbanos e r-ur-a rs a Jornada máx rma de se i s horas
para o traba 1ho rea 1 1 zado em turnos i n i nter-r-up tos de r-eve -
zamento, salvo neçoc taçâo cotet rva

Aflgura-se-nos procedente a supressão da palavra "máxi 
ma" do texto do r tem XIV rnencionado , o que. a nosso ver. fa
ci 1 -rt ar-á as neçoc rações coletivas nele prevlstas

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T01681-6
AUTOR JOSÉ COSTA
SUPRESSIVA

número
PARECER

Pela reJelção, nos termos do parecer da emenda
2T0802-3

EMENDA 2TO1686-7
AUTOR HUMBERTO LUCE~A , - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A proposta tem por f tnal rdade suor mnr- do art 233 do

Prc.ietc a expressão "mesmo na ocorr-ênc ta de doenças fatals"
para ev rtar- a trrterpr-e'tacão de que a ocorrência delas ê in
ccnet t tuc iona l

Entendemos que a expressão deve ser mant i da no texto do
ar-t ico , P01S seu ob.jet tvo e preservar a vida do idoso, mes
ma no caso de ser acomet 1do por doenças fata, s , ev 1tando-se a
eu'tenàs i a

Somos, p01S, pela r-eoe tção

EMENDA 2TO1687-5
AUTOR HUMBERTO LUCENA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr rrna-sse do lnC'SO XXIX, Art 60 a
seçurrrte expressão

" - às r-espect ivas representações s mcírca ie
e aescc iat rvas " f' rcendo . desta forma, a
seguinte redação

"Art. 50 . ,
XXIX _ Será assegurado aos crladores e aos

lntãrpretes o d ir-e-rto de f r sca l t zação sobre o
aproveitamento eC011Ôll11Co das obras que criarem ou
de que par-t to ipar-em "

- PSOB
PARECER PELA APROVAÇÃO

XIV _ supr,1mir a expressão70 ,Art
"mãx1ma"ll

tenham exerorco mai s da metade do

do Art
PARECER'

Pela rejeição nos termos do parecer oferecldo à emenda
2T00262-9

EMENDA 2TO1682-4
AUTOR ODACI R SOARES
SUPRESSIVA

Supr ima-ee
expres~ão que

mandato"

- PFL
PARECER PELA REJEiÇÃO

14, § 70 , a seçurrrte

Suor-rma-ae do
segu 1 nte expressão

"que serão
Conse1he 1ros 11

parágrafo OnlCO do art

1 ntegrados par

77 a

sete



- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1688-3
AUTOR HUMBERTO LUCENA
SUPRESSIVA

Suor-rma-ee o
Const i tu 1cão

art 11 do ProJeto de

anos, sa 1vo na cond 1ção de aprend i Z, 11

PARECER
A mater ia como def rruda no lnC1SO a que se refere a e-

menda acha-se consubs'tancvade em convenções e tratados da OlT
(Organlzaçáo Internaclona1 do Trabalho), a que o Brasl1, na
turalmente, deu seu referendo, razão por que op marnos por
sua reJe 1Cão.
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PARECER
Ob.je't tva a Emenda suor trmr- o art 11, que trata da e te r-

cão de um representante dos empregados para se entender com
os empregadores

Parece-nos que o d t spos t t i vo deve permanecer para garan
t vr- aos empregados um melhor entend,mento com seus patrões
Com issso o acesso à direção da empresa e assegurado corte't t-'

tuc i ona 1mente
Pela exposto, somos pela r-e.je rção •

EMENDA 2TO16B9-1
AUTOR HUMBERTO LUCENA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do mctao I I I, do art 207 as

expres~ões de prlmeiro ou segundo grau"

PARECER
A Emenda, t enc ronando assegurar aos professores de ter

ce tr-o grau d ir-e t to à aposentadoria 8P6$ trinta anos, se ho
mem, s, vinte e c mco anos, se mulher, por ef'e't tvo exer-c tc ro
de função de magistério, pretende r-et u-ar-. da parte f trta l do
;tem I II do art 207 do Projeto de ConstltulÇão, a expressão
de pr 1mei ro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as l tder-anças , acordo
esse Que recebeu. em Plenário, a esmagadora unemrmdade de
~~~, vâ~~~ :~~~~~~~~~ e nenhum ccntr-ar io , ver i f tcando-ee , ape-

Pela reJ81çâo

EMENDA 2TO1690-5
AUTOR. EDIVALDO MOTTA - PMOB
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Os parágrafos 30 e 40 do Art 75 do
ProJeto aprovado em 10 Turno, por terem ob.jet 1vos
tdérrt i ccs , devem ter 19ual redação no que d rz

resoe t tc à cláusula
"mesmas garantlas, prerrogatlvaS,

lmpedlmentos, venc imerrtos e vantagens"

PARECER
O parágrafo 40 do art 1go 75 sofreu uma alteração na

proposta constante da Emenda no 2tO 1734-1, que nos sat 1 sfaz
Quanto às modi f rcações suçer rdas nesta Emenda, Julgâmo

las desconexas com as cr mc ip ios que estão a erise.jar- a ace r
t ação da Emenda no 2t00654-3, que provoca suostanc ra i s alte
rações em todo o texto do art 1go 75

Pela r-e.ie ição

EMENDA 2TO1691 -3
AUTOR EDI VALDO MOTTA - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

SUprlmla-Se do ltem I, § 20 , do art 75 do
ProJeto aprovado em 10 turno as expressões

"e Membros do Mlnistérlo Púb l ico Junto ao
Trlbunal de Contas da Unrão , e f i cando ass im
r-edrç tdo o inC1SO '

"I _ um terço eeco'tru do pelo Presldente da
RepOb11ca com aprovação do Senado Federa 1 . sendo
d01S alternadamente, dentre Audr tor-es , md'icados
na l i s ta t r tcp l tce pelo Tr-rbuna l , segundo os
critérl0s de arrt rcu idade e mer-ec imerrto"

PARECER
Tendo em v i s t a nossa concor-oánc ta com os rnot rvos que en-

se.iaram a emenda 2T00654-3, que da ao art 1go 75 uma redação
conforme à tr-ad ição de nossas Conet t turcões Repub l i canas , so-
rnas pela reJelc;:ão da rnater ra

EMENOA 2T01692-1
AUTOR EDI VALOO MOTTA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1694-8
AUTOR MYRIAN PORTELLA - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Supr trna-ise no Inc r so I, do art 209, na
or tme rr'a parte. após a expressão "cabendo a "
palavra " coor-denação". f rcando o texto ass im

redlgldo
Art 209
I _ descerrtr-a l izacão po l í t rco-

admrrn s'tr-a't.tva , cabendo as normas gerals à esfera
fedea 1 e a execução dos respect i vos programas à
esfera estadual e rnurn c tpa l , bem como a ent tdades
benee-icerrtes e de asslstênc1a socraj :

PARECER
A coordenação das ações gcvernamenta1s na área da assis

t ênc ra scc ra l tem que ser ccme't i da a esfera federal, de onde
provêm os maior-es aportes de recursos e para Que ha.ja unifor
mvdade de p l ane.jamerrto A descentral t zação pol1tlco-admlnls
trat iva quanto à execução dos r-ef'er tdos programas encontra-se
pr-ev t s-ta expressamente no referido df spos t t tvo , razão por que
somos pela manutenção do texto do ProJeto (B).

Pe 1a j-e.je 1ção da emenda

EMENOA 2TO1695-6
AUTOR MYR I AN PORTELLA - PDS
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADD Art 20, § único, das
Dl spos i cõea Trans 1tor 1as

suor-una-se do § umco do art 20 a palavra
"legalmente""

PARECER
Esta acumulação de cargos de rnédi co vem sendo quest 10-

nada pela Admtrn s'tr-ação , conforme esclarece em sua Justlfl
cação o nobre autor da pr-opos ição Dai só ter serrt ido o d1S
POSlt,VO que se refere a emenda - art 20, paragrafo ún ico
do Ato das D1Sposlções Cons't t tuc rona t s . Tr-ans rtor ras - se
axcIu rda a palavra "legalmente" (as e r t.uacõea pac if j cas estão
ateod- des pelo art 38 do ProJeto de ccnsturcão)

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1696-4
AUTOR MYR I AN PORTELLA - POS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

DISPOSITIVO EMENDAOO Art 187, § 40
Supr trna-ese do § 40. do art 187 o termo

"5ucess 1vament e"

PARECER
Ob.je t t va o proponente suor umr- a palavra "suceas ivarnen -

te" do § 40 do art 1B7 do Pr-o.jato para et rmtnar a seouen-
c t a de pena l t dade a ser impos-ta ao pr-oor-o etar to de 'rmóve l

urbano não ed 1f 1cado
Entendemos que o termo deve permanecer, P01S a f ma l tda

de do dlSPOSltlVO e mcent ivar- o cumor tmento da função se
c ra l da or-oor teoade urbana, atraves da graduação or-ocr-ess iva
das pena 11dades

Pela reJelcão

EMENDA 2T01697-2
AUTOR MYRI AN PORTELLA - PDS
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Titulo I I, Art 60.,
lnC1S0 LXXVI I I

Suor-una-se do lnC1SO LXXVII do art 50 a
expressão" para os r-ecor-bec unerrtos pobres, na
forma da l e i "

Suprlma-se no artlgo 103. ,nClSO I, a
expressão "ou togados e 1elg0s"

PARECER
P i tustre Conet i tu mte , autor aa presente emenda, pre-

tende seca suor umda a expressão" para os r-eccnhec rdameri-
te pobres, na forma da 181"

E 1nconven 1 ente , pelo menos nos dras presentes, urnver-:
sa t izar- a çr-atu idade do reglstro C1Vl1 de nascrmento , da cer
d i dão de ob i to e os atos neceasar ros ao exer'c ic to da c ioada

r-te Ja cons-t r tur s t çrn f i ca't t vo avanço excepc iona l i zar- os
r-eccnhec rdemerrte pobres, 11berando-os do pagamento de custas

Pe1a reJelcão

Suor-ima-ee o Art 32. do Ato das Dr soos rçõess
Const i 'tuc i ona 15 Trans 1tór 1as

PARECER
A emenda v t sa à supressão do art 32 do Ato das D1SPO 

s icões Cons t t ruc rona i s rr-ans rror-ias , que assegura a v i ta l r-
c iedade aos a tua i s Mtrn s'tr-os do Tr-tbtma l de Contas da Un tão
Se aprovada a Emenda 2T01232-2 do Cons't t tu irrte Arnaldo Pr te-
to, que faz retornar o pr-mc Ip io da v r t a l t c redade e a quees-
tamos dando parecer favorave1, aquele dlSPOSltlVO (ar-t 32
DT) flcarã preJUdlcado e devera ser suprlmldo Mantlda a não
vltallcledade relatlvamente aquela Corte, todavla, e de
assegurar-se o dlrelto dos atualS tltu1ares - coerentemente,
a11às, com o tratamento dado pelo ProJeto à outras
categOrlas Asslm, provlsorlamente, pelo menos, somos pela
manutenção do artlgo em foco e, p01S, contrárlo à emenda
com cUJa fundamentação não podemos concordar,

Pe12 reJelçâo

EMENDA 2T01698-1
AUTOR JOÃO DA MATA
SUPRESSIVA

- PDC
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA 2TO1693-0
AUTOR EDIVALOO MOTTA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

No
expressão

art 70, lnC1SO XXXI I I, suprlma-se a

e qualquer trabalho a menores de 14

PARECER
Com a presente Emenda e proposta a supressão, no texto do

item I, do Art 103, da expressão "ou togados e 1elg0S", sob
o argumento de que o exerclcio da função Judlcante por JUlzes
1e1gos dlmlnulrla a qua1ldade da prest"ação Jurlsd1cl0na1

O argumento de sustentação da Emenda encontra, por exem
plo, contestação cabal na Justlça do Trabalho, em que a mes-



Supr tma-ee no art 70 tnc rso XIV. a
expressâo lide revezamento"

ela de ,Juizes 1e1g05 e togados não d tm mu í a qua l rdade da
pr-astação JurisdICIonal, tendo ela até a v rr-tude de amem zar
a r1gor da prec i são técnico-Jurídica, pr-ópr-ia dos magIstrados
de car-r-err-a , com a co'labor-ação do leIgo, de regra mai s sensv
vel 'e permeável aos reclamos da r-ea l idacíe SOCIal.

Pelas precedentes razoes, manIfestamo-nos no sent rdo da
reja 1Cão da presente emenda

PARECER
A Emenda pretende suor umr o r tem XIV do art 70 do

ProJeto de Constituição. que assegura aos trabalhadores
urbanos e rur-ars dtr-e rto à ,Jornada máx rma de se i s horas
para a trabalho reallzado em turnos rrurrter-r-uptos de r-e-

vezamN~~ohá como se aprovar a presente Emenda, por'quarrto
a matér-ia constante do dlSPOSltlVO que se almeja suor-v
mir resultou de acordo entre as 'l rder-anças .

Pela reJeição.
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EMENDA' 2TO1699-9
AUTOR MAURO BORGES
SUPRESSIVA

- PDC'
PARECER PELA REJEIÇÃO

Ante o exposto, somos pela reJe1ção.

EMENDA 2T01705-7
AUTOR PERCI VAL MUNI Z - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

sucr-nna-se do Art,go 49 do Ato das
01Sposlções const rtucnonate o § 10, renumerando
se os dema t s

PARECER'
Pretende o Autor suprum r o § 10 do art. 49 do Ato das

D,spos,ções const ttuc-cnats Tr-anertor tas para resgatar a
tdé ia central do ar-t rco. dando às empresas brasi le ir-as prazo
para se adaptarem ao novo texto const 1tucicna1 .

Entendemos Que o dlSP05itlVO deve permanecer no Pr'oJeto,
p015 há pe r-f'e r ta cceréncia entre ele. o caput do art. 49 e o
art 183,

A vista do exposto, somos pela re,Jslçâo

EMENDA 2TO1706-5
AUTOR PERC1VAL MUN1Z - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

do ar t rço 20, a

12

EMENDA 2TO1700-6
AUTOR. MAURO BORGES - PDC
PARA CORR LINGUAGEM PARECER PELA REJEIÇÃO

Altere-se o cr-t tér to de numeração dos
tnc rsos , subs't r turndo-se os algarlsmos romanos por
algarismos ar-áb iccs

PARECER
Sugere a emenda se subst i tuam os a1gar 1smos romanos por

aràb 1COS, na numeração dos 1nc1505 "Data ven 1a" de seu 1 1us
tre Autor, a proposta contraria nossa tr-adrcão e as 'l rções
dos bons autores em matéria de técnlca leglslatlva.

Pela rejelção

EMENDA 2T01701-4
AUTOR ANTERO DE BARROS - PMOB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENOA SUPRESSI VA
Supnma-se o § 20. do Art,go 14, a expressão

"durante o período do ser-v tco rm l -rt ar- obr-rçatcr to ,
os conscr 1 tos"

PARECER'
Pretende o autor, com a supressão da expressão " e, du

rante Q per todo do serv tco rrut t tar cor icator to . os conscr r
tos", do § 20 do art 14, conferlr o d tr-e r to de voto , aos
mr t t t ar-es que estão no ser-v-co 'i rrt c t a l . na oua t rdade de cons-

orlto~~s pela exclusão dos conscr-i tos porque os mesmas, du
rante o período e le t tor-a l , Quando as Forças Armadas são re
qu t s i t adas pela Justiça Els1tora1, são rncb t j t zacoe para cum
cr ir- essa mrasão

EMENDA 2T01702-2 _ PMDB

~~~~~ss~~rERO DE BARROSPARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' SUPRESSI VA
Suprima-se o ar-t iço 29

PARECER
Pretende o autor suor-unir- o art 29, que trata da

perda do mandato do Governador .ou do Prefe,to que assunrr ou
tro cargo púb I rco

É de ser rnarrt rda a regra do art 29, tendo em V1S
ta que o Ti tu lar- do cargo f 01 e l e r t o pelo povo para governar
o Estado ou Munlcíplo durante seu mandato

Ev i t a-ae , de outra parte. com a norma r-estr-rt r-

va , os abusos e os desvlos decorrentes de converuénc tas meno
res

Pela r-eoe tção

EMENDA 2T01703-1
AUTOR ANTERO DE BARROS - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA
suor-una-se o mciso XI

expressão "rr-adic iona tmente".

PARECER.
A matér-ia f'o t alvo de mgentes dt scussões e debates

durante todo o per iodo de f'unc ronarnerrto da Assembléia Nacro
nal const rtumte

Concorreriam nossos abor i ç i nee rlSCQ de perder a posse
das terras tr-adrc tona Imerrte por eles ocupadas

Pela re,Jeiçao.

EMENDA 2TO1704-9
AUTOR ANTERO DE BARROS - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA SUPRESSI VA
sucr-una-se a expressão "tr-adrc ionatmente

constante no art 190 234

PARECER
O Autor pretende suor nmr- palavra do art 234 do Proae

to (8) para caracterizar o drr-e í to do mdro sobre a terra
Entendemos que O termo que se quer e I trm nar- deve ser

mant rdo no texto conet i tuo tonat para mator' clareza do assunto
e para se ev'rtar especulação com terra mdtoena

Suprima-se do Caput Art,go 29 a segu1nte
frase" -a partir de Cento e o i t errta dias da
promulgação da Cons t t ttr tção , SUJeito este prazo a
prorrogação por 1e i 11

PARECER
PreJud i cada, nos termos da Emenda 2T00639-0.

EMENDA 2TO1707-3
AUTOR' PERCIVAL MUNIZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do inciso I II do Art 190 207 a
expressão" de pr tme tr-o ou segun~o grau;"

PARECER.
A Emenda, tencionando assegurar aos professares de ter

cevro grau drr-e i to à acoserrtador-ra após trinta anos, se ho
mem, e , v irrte e ClnCQ anos, se mulher, por ef'et ivo exercício
de função de mag,stér,o, pretende r-et ir-er , da par-te f1nal do
, tem 1II do art. 207 do ProJeto de Cons t i tu, ção , a expressão
"de or-vmeiro ou segundo grau"

O te"to resu1tou de acordo entre as 11der-anças , acordo
esse que recebeu, em Pj enér-io , a esmagadora unan-tmi dade de
432 votos f'avor-ave i s e nenhum corrtr-ar-io , ver rf tcancío-ae , ape
nas, duas abstenções

Pe1a reJe 'Cão

EMENDA 2TO1708-1
AUTOR PERC1VAL MUNI Z - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trnam-tse os § 20. e § 40. do Artigo
226 renumerando-se os damai 5

PARECER
A emenda propõe supressão relativa ao árt 226, que tra

ta da comoe'têno ia do Poder Executivo para outorgar e renovar
concessão e autor r zação para o servrco de r-ad rodrf'usão so
nora e de sons e 1magens

A rna'ter-ia foi amplamente d racut rda no decorrer dos
trabalhos da Asaemblé ra Nac rona l Cons't i tu irrte , prevalecen
do a rde ra conf icurada na redação do df snos rt ivo.

PeJa reJe,ção

EMENDA 2TO1709-0
AUTOR DOMI NGOS LEONELLI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

TRANSI~6~IAS DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

Supressào da expr-eaeão "reuruoos em números
não rnf'er tor- a 30" do Caput do Art ,go 70 das
ch spcs tcões Tr-ens i tór ias

PARECER
A emenda pretende eucr-untr- a expressão "r-eurndos em nú-

mero não tnf'er-ror- a 30" que consta no caout do art 70. das
D1SPoslçôes Tr-ans rtor-ias O d i spos t t tvo trata de pedrco de
r-eç i.str-o de part rdo pol í t rco.

Acompanhamos o texto aprovado no 10 turno de votação
cpmando pe la reJ81ção da emenda

EMENDA '2TO1710-3
AUTOR DOMINGOS LEONELLI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

TITULO 1I _ DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAI S

CAPITULO I I I _ DA NACIONALIDADE
Supr una-ae o Inc i so 4, Parágrafo 30 do Art

PARECER
O autor propõe alteração no capítulo do projeto referen

te à nac tona l rdada
Entendemos que o texto deve ser mant rdo como proposto

para o 20 Turno, p01S, alem de ser claro, ele guarda perfei-
ta s trrtorn a com a 'tr-ad'ioão do nosso D'r r-e r-to e entre seus
dl SPOS1 t 1 vos



EMENDA: 2.TOI711-1
AUTOR DOMINGOS LEONELLI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

TITULO VI I - DA ORDEM ECONÔMI CA E FI NANCEI RA
CAP1TULO I Il - DA POL! TI CA AGR1CDLA E

FUNDI ARI A E DA REFORMA AGRAR I A
Suprimir o Caput, os 1nClSOS 1 e lI,

numerando o seu Parágrafo Ürrrco com Artlgo 190.

PARECER
_ A supressão pr-oposta , caso mater-ra l rzada , impl icaria numa
modf f tcação radrca l do eso rr rto do dlSPOS,tlVO na forma em
que foi aprovado pelo consenso da Assembléia Nac tona l conet t
turrrte , em or-tme ir-o turno Não temos ass tm, como aprovar a
roatér-ia

Pela rejeição

EMENDA 2.TOI712-0
AUTOR LUI S ROBERTO PONTE - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor una-se do tnc i so VIII, do artigo 80 do
Projeto de Const 1tu, ção (B), as expressões " .ou
representação "; " a, nda que sue 1ente
u salvo se cometer falta grave ."

Passando. ass irn , o d tspcs t t ivo a ter a
segu, nte redação

Art 80 _ ~ 1, vre a assoe i ação pr-of i 551ona 1
ou s rnd i ca l , observado o seçuirrte

VI I I _ é vedáda a dr spensa do empr-eçeco
s tndrce l i zado , a par-t rr- do reglstro da candidatura
a cargo de dtr'eção s tndrca l e, se e le i tc , até um
ano após o f,lnal do mandato, nos termos da le1

PARECER
A preocupação demonstrada pelo autor da Emenda com a re-

dação do 1nc i 50 VI I I do art 8. do ProJeto não nos parece
preoedente

Com efeito, quando a const i turcão d rz que é pro tb tca a
drsoensa de empregado a par-t rr do reglstro de uma candroaru
ra a cargo de dr r-eçêo s tno ica t até um ano após o f trra l do
mandato, não Significa que, em casos de ex.t,ncão da empresa,
por exemp1o, o empregado não possa ser desped 1do A Const , 
fu ição estatul regra para as s rtuacões norrna i s , de i xando para
a lei plena competência para d i soor- a respe rtc de s rtuações
excepc ,:'r"'3.1S que venham a lnterferlr na relação de emprego

f..ola reJeição

EMENDA 2.T01713-B
AUTOR OTTOMAR PINTO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEI(,.ÃO

Suprima-se do Art 70. lnO'SO XVI, do
ProJeto de Consf r tu rção (B), a expressão "no
mínimo" Em consequêno-i a , o referldo 1nC1S0
passará a ter a secu 1nte redação

"XVI _ remuneração do serviço extraordinarlO
super-ror- em c mquerrta por cento a do normal"

PARECER'
Pe 1a reJe i ção , com base no parecer à Emenda 796-5

PARECER'
Trata-se de emenda que pretende oorrlgir erro de emis-

são na elaboração da redação do venc ido , mas sanado em tempo.
oportuno, Dor meto de "er-r-a-ta" ao texto cub'l icado

A emenda, portanto, perdeu seu ob..Jeto

EMENDA 2.TO 171B-9
AUTOR' JOVANNI MASI NI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suor trmr- a a1 rnea "o" do mc f so "XI!, do art
161 do Pro.reto "B"

PARECER
A tris'ta Iacão e o funcionamento de empresas produtoras de

petróleo e de combustiveis e de lubrificantes 'l iqu rdos e ga
sosos dele der-i vados , assim como de energia elétrlca, tmo l ica ,
em qualquer caso, no mvest imerrto e na transferência de ele
vados reoursos f eder-a rs para o território do Estado em que se
local izam tals empresas O Estado, no caso, não se beneficia
somente com o deeenvoIvrmerrtc que a empresa promove em suas
1medi aÇÕes , com o surg1mento de novos empregos e com a cres
cente f 1xação dos empregados e de seus f'ami 1i ares em seu ter
ritório, mas também com as f'ac r l tcíacíes criadas pela pr-cxtmr
dade da energ i a ou dos produtos gerados nessas empresas

Por outro lado é da área do Estado consumrdor-, que saem
todos os recursos que pagam a ener-ç ia , o petróleo ou os com
bustíveis ou tubr i t tcarrtes consumidos , mc tus ive os lucros do
produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos poderiam
Vir a ter graves problemas econõrmcos , se a imunidade não
per-s i at t sse ,

A tmuruoade tr tbutar ia que se pretende suor-umr- é, por
tanto, Justa e não traz pr-e.ju i zos ao Estado produtor

Pela r-e.re rcão

EMENDA 2TO1719-7
AUTOR MAURI CIO NASSER - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 50, inoiso XIX suor-smrr- a expressão
. tr-ans rtada em Julgado"

PARECER
, A supressão proposta visa a p~rmltlr que o Poder Judic1á-

r10 não seja tmped rdo de conceder medida cautelar, ordenando
a suspensão das a t 1V i dades de assoe 1ações. quando. a seu JU 1
zo , 1sso se 1rnponha , em favor dos i nteresses da soe i edade

A emenda, no meu entender, é pert i nente, razão pe 1a qua 1
maru f es'to-me favoravel a sua aprovação

EMENDA 2.T0172.0-1
AUTOR. DOMINGOS JUVENIL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

SUPRIMA-SE DO INCISO I, DO ART 57, A
EXPRESSÃO" . de Pr-ef'e r to de Cao i ta l

PARECER
O propósito da presente Emenda é supr rrmr- a expressão

"de Pref'e rto de Cap i ta l ", constante do item I do art 57
A Emenda merece aprovação pe 1as mesmas razões que nos 1e

varam a propor a Emenda n 234-3, de ldêntico oc.ret tvc
Somos, ass 1rn, pe 1a aprovação da Emenda
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Suprima-se do 1nClSO XXI, do artlg0 70 do
ProJeto de Const 1tu 1ção (B), a segu 1nte expressão
11 pr-opor-o tona l ao tempo de ser-v iço , sendo no
rmrnmo de t r rrrta cnas ti

Passando, aSS1m, o di spcs i t ivo a ter a
securnte redação

Art. 70 São d,r",tos dos trabalhadores
urbanos e rura is , além de outros que v i sern a
me lhor-ra de sua cond i ção soc ra l

XXI _ aV1SO pr-év io , nos termos da Ie t ,

EMENDA 2.TO1714-6
AUTOR SÉRGIO SPADA
SUPRESSIVA

- PMDB
PARECER PELA REJEI CÃO EMENDA. 2T01721-9

AUTOR DOMI NGDS JUVENI L - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA SUPRESS I VA .pr-e
EMENDA SUPRESSIVA
suor-una-se do art 60, o parágrafo 30 , do

ato das ch spos tções cons't t-tuc iona i s transitórias
Art 60
- 30. - Os atua i s Deputados Feder-a t s e

Estadua1S eleltos Vlce-Prefelto, se convocados a
exercer a função de Prefe1to, não perderão o
mandato parlamentar

porte,
pará

lnsti
Quanto

PARECER'
Pela reJelção, com base no parecer à Emenda 1273-0

EMENDA' 2.TOI716-2.
AUTDR JDVANNI MASI NI - PMDB
PDR OMISSÃO PARECER PELA APRDVACÃD

Art. 70, mC1SO XX restabelecer o texto
aprovado em plenar10 r-emrr-couzmdo as palavras
" do mercado "

PARECER'
Acolho a presente emenda, nos termos do parecer of'er-ec tco

a de n , 2.T00434-6

EMENOA 2T01717-1
AUTOR JOVANNI MASI NI - PMDB
POR ERRO PARECER PELA PREJUDICIALIDADE

Restabelecer o texto apr-ovado pelo Pjeoar-ro
como artigos 174 e 183, Que foram uru t rcados como
ar-t ico 160 no ProJeto "B"

PARECER
Pela apr-ovacão da emenda, nos termos do parecer que ofe

r-ec i á emenda no 2.T00393-5

EMENDA 2.TO 172.2.-7
AUTOR DOMI NGOS JUVENI L - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA SUPRESSVA
suor-una-se do Parágrafo lo, do Artigo 32., a

expressão f i na l " ou dos Conselhos tr rbuna is de
contas dos Mun1c í p 1OS, onde houver "

PARECER
Hã grandes rnorn c ro ros or-es i j e u-os que, pelo seu

exi çern um Tr-rbtma l ou Conselho de Contas Municipal O
grafo 40 Ja se encarrega de cr 1ar a vedação de novas
turcões da mesma natureza, ev t t ando sua pr-o l tf'er-acêc
aos Ja ex 1stentes, devemos preservá-los

Os croocs rtcs defend i oos pelo autor da emenda de t xam de
ser a'tend ioos , or-ec r samerrte se se proceder à supressão das
expressões a que se refere a emenda Nessas condrções , o voto
é pela re.je rção da emenda
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EMENDA 2TD1723-5
AUTOR. DOMINGOS JUVENIL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

EMENDA SUPRESSIVA
Supr trna-sse do Art 70, o i nC1SO XIX
XIX _ Licença-paternidade de o i-to dr as , nos

mesmos termos do lnC1SQ anter ror-, aos que
preencham os r-equ t 5 1tos f 1xados em 1e'

do art 50, do ProJeto

PARECER.
Pela reJelcão. nos termos do parecer à emenda no

2t01623-9

EMENDA' 2TD1729-4
AUTOR FERNANDO HENRI QUE CARDOSO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

PARECER
O afastamento do trabalho sem or-eou rac do ea lar to , por

um d ra , no caso de nasc imento de fllho. no decorrer da pr,-
meir-a semana, e cíi r-e-rto .lã or-ev i s'to em 'l e i

Por outro lado, não nos parece necessário, na mator-ra
dos casos, que o gen,tor se afaste durante o i to d ias , cabendo
à lel prever as dlferenças h rpóteses e a duração que a l rcerr
ça pa terru dace deve -ter- em cada caso

Pelo exposto. entendemos que o incrso XIX do art 70
devem ter suor irmdos os termos "de o rto d i as", "mesmos" e "do
lnC1SO anter-ror-, aos que preencham os requisltos", mas não
cabe a supressão "1 n totum"

Pela reJeição

Supr rma-rse
No art 74, as expressões
" rmeta permanente a que se refere o art

172., § 10", "pela ma ior- ta abso1uta de seus
membros", "por d01S terças dos membros da
cormesão" e " O Tr tbuna l "

PARECER
A supressão das expressões requer 1das tornar i a mu i to vaga

a compet ênc ta da Comissão Mlsta a que se refere O art. 172,
§ 10

Pela reJelção

EMENDA 2T01724-3
AUTOR. RICARDO FIUZA - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor irmr- rrrte iremerrte o "caput"do ar-t i co 180
do Pr-o.jeto de Cons't t tu i cão (B)

PARECER
Se cons ider-arrrcs que o ob.jet ivo or imor-dia t do processo

de desenvolv1mento e a melnor-ra do ntve l de vida da popula
ção, um papel fundamental cabe ao Estado no estabeleC1mento
de uma estrutura econõrm ca que assegure a r-eaj i zacão Cres
cente das neceas tdades SOClalS

O p l ane.jamerrto lmperat1vo para o setor púb11CO e mdrca
t1VO para Q setor pr ivaoo ccnst rtui , portanto, uma das eX1
géflClaS do processo de desenvo l v tmerrto nas economias caorta
11stas dos pa í S8S do terce 1r-o mundo

Pela r-e.ie i cão

EMENDA 2TO1725-1
AUTOR NYDER BARBOSA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suor ima-ae do lnC1S0 XXI, do ar-t 70 do
PrOJeto de Ccnst rturcão (B), as seçu rrrtes
expressões

"pr-opor-c1ona 1 ao tempo de ser-v i ço , sendo no
mtrnmo de t r trrta erras" f tcando o texto do rnc r so ,
aSS1m redlQldo

"XVI I I - AV1SQ pr'ev to , nos termos da Ie i ,.

PARECER
Pe 1areje 1çào , com base no parecer a Emenda 1273-0

EMENDA 2TO1730-8
AUTOR FERNANDO HENR!QUE CARDOSO - PS06
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACÃO

Suprlma-se, no 8f"t 134, § 50 , l l , lI e " a
expressão "salvo exceções previstas na lei".

PARECER
A emenda é compatível e mer-f tor-ra O exer'c tc ro da at t

v rdade po t t t rco-per-t tdér ta deve ser vedada aos membros do ""i
nlstério PúbllCO, ccns rcer-enco o elevado caráter Que o novo
texto defere a mst rturcão , a cujos membros são atr rbutoes
os mesmos rrnped trnerrtos e car-arrt tas da Maglstratura

Logo, dev 1do as elevadas prerrogat 1vas comet 1das aos
membros do M1n'1stérlo PubllCO, não tem qualquer sent rdo per ...
mr t tr-rse que exerçam at tv tdade po l t t tco-par-t tdár ta

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TDl73i-6
AUTOR ERALDO TINOCO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEICÃO

suor ima-ee no parégrafo 10 , do art 190 90 ,
do Pr-o.re'to de Conet r tu rção (B), a seguinte
expressão" " da comuni dada" "

PARECER
A pretexto de tornar a regra mais abrangente, o autor

propõe a supressão, no texto, das expressões "da comunidade"
Em que pese seus orooos1tos, cremos que o conce 1to de

comun1dade Ja e bastante amplo, compreendendo o conjunto po
pulacional como um todo, ou ee.ie , a própria socredaos , e não

apenas setores. conforme entendeu o nobre autor da emenda
Pela reJe1çi!io

"ARECER
A presente emenda obJetiva fazer presar/ar o modelo tra

d1c10nal do Tr1bunal de Contas da Un1ão, composto exclus1va
rnente de M1nlstros vltaliclOs, visando. ainda, çprrlglr erro
constarte do paragrafo 40 do art 75

Pe 1a aprovacão

Suprll'rQr o 1nC1SO I do art 176

Suor tme-sse "7n totum" o oarãgrafo 50 do
art 90 do Ato das üí socs icõee Corts't t'tuc tona í s e
Tr-ans t-tor j as . do ProJeto de const t tu icão (B)

D,S
sar
pú-

turno

o
que

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEICÃO

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

suer imem-se , do ar t 19O 75
a) o § 20 e seus lnC1s0s I e 11;
b) a expressão "exceto quanto a

v t t a l tc redade" constante do § 30.;
c} a expressão "e quando no axer-crc to das

dema1s atrlbu'1cões da Jud1catura, as dos JUlzes
dos tr1bunals reglonals federals" constante do §
40

EMENDA 2TD1734-1
AUTOR MILTON REIS
SUPRESSIVA

EMENDA 2TOl733-2
AUTOR wls EDUARDO
SUPRESSIVA

PARECER'
A emenda pretende suor-um r o § 50 do art 90, das

posrções Transltór1as Que trata de arn s t ra concedrca a
v-dor-es púb l i cos c iv í s e da sua readmissão no serviço
b l rco , se derrn r rcos a oar-r u- de 1979,

Optamos por manter O d,SPOS,t,VO aprovado no 10
de votação da Const 1 tu 1nte.

Pela reJe1çi'ío

PARECER
Pelo não aco lhunerrto da Emenda, tendo em vrsta que

Plenarlo da Assemb1ela Nac10nal Consf t tu irrte deter-rrrmou
o prlnc'ip1o da scber-arn a nac iona l fosse observado

Pela r-e.je t çêo

EMENDA 2T01732-4
AUTOR PAES LAf>JDIM
SUPRESSIVA

PARECER
A supressão das expressões requer 1das, no art 73 , en-

fraquecer1a, sobrernene ir-a , a compe't énc i a e atuação do Tr tbu-
nal de Contas da Un t ão , or-ção aux i l iar- do Congresso Nac iona l ,

quanto ao controle externo Adema1s, o Congresso Nac rona l não
teria como real1zar aquelas complexas tarefas d i r-etamerrte ,
tendo em v t a't a a sua função pr-ec i pua de leg~slar

EMENDA 2TD1726-0
AUTOR NYDER BARBOSA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMEONDA 2TO1728-6
AUTOR FERNANDO HENR !QUE CARDOSO - PSOB
POR ERRO PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-trmr-. na ll"ltegra, o 1nC1sQ I I, do Art
154, do PrOJeto de Conat r-tu i ção (B)

PARECER
O autor, com a presente emenda, rrrterrta suprlmlr o 'm-

C1S0 I I, do Art 154 do Pr'o.jeto
Em que pese as e 1evadas prapos 11:0S do 1 1ust re const 1 

-tu irrte , não acolheremos a presente pr-oposta, Vez Que os em
cr-eer unos ccmou l sor-o os , Quando aoeouaoamente ut v l t zaoos ,
conet r ruem-se em lmportantes lnstrumentos de po l t-t t ca
púb l rca

Pela reJe1çi!io

Transf1ra-se, para o f1nal da al1nea "'b", a
expressão" em defesa dos 1nteresses de seus
membros ou assoc 1ados". constante do '1 nc 150 LXXI

suor tma-se ao ar-t 73 as expressões
"de natureza contab i l , flnencelra,

or-camerrtar ia. operacional e patr-imonta l ?, "por
1t11C1atlVa de" (,nc,so IV), e (VII)

ti nos termos do respect 1 vo tratado
conat t tut ivo (lnC'1S0 V). "med iarrte convérrio"
(rnc iso VI}

" t ni c t a't t va da" ('1nC1SO VI I)
" o ato de sustação sera adotado d, r-eta-nerrte

pelo Congresso Nac tona l que" ( § 10 )
" Q parágrafo 20 "Consecuerrternerrte

suor-una-se. do ar-t 72 as expressões "corrtáb t l ,
f1nanc81ra catr irroma 1" e "Quanto à
legal1dade r-anúnc ia de rece i tas"

EMENDA 2TDl727-8
AUTOR FERNANDO HENR I QUE CARDOSO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇilO



Suprima-se o inciso XXVIII do art rço 50
do Projeto

PARECER
Sou pe 1areJe 1cão da emenda. pe 1as razões constantes do

parecer of'er-ec ido á emenda n 2T00498/2

nal em cua leuer- circunstancia.
A matéria é, pois, ele cunho PQlêm1co. O tema 11T1;lCe

maior- reflexão.
Sem embargo do respeito que ncs inspiram os defensores da

lntegração e da comunidade, até proque somos dos que aspiram
com um Corrt merrte unido, sob a ég1de dos rdea t s de paz e pro
gresso I op 1namos pe 1a aprovação da emenda

EMENDA. 2TD1735-9
AUTOR DALTDN CANABRAVA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA [lEJEIÇÃD

Art 60. § 30 _ Suprimir a expressão"
que terão poderes de mvest 19ação própr-ios das
autoridades Judicia1s, alem de outros prev1stos
nos Regimentos das respect i vas Casas "

PARECER
A emenda pretende supr umr- a expressão "que terão pode

res de rnvest rcacão próprios das autoridades Judiclais, além
de outros pr-ev i s'tos nos Reglmentos das r-esoect ivas Casas. 11

no parágrafo 30 do art. 60 do Pr-o.reto de Const itu1ção
A expressão que se propõe eupr tmtr' não confere, ao con

tr-ar io do que argumenta o autor da emenda, poderes i 1urrrtados
ás Comissões Parlamentares de Incuér rto Pelo corrtr-ár-ro De
fine-os converrierrtemerrte

EMENOA' 2T01741-3
AUTOR uns EDUARDO
SUPRESSIVA

-PFL
PARECER PELA REJEI çÃO
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Suprlma-se o parágrafo 10 do artigo 60.

PARECER
Pe 1a aprovação I nos termos do parecer a Emenda no

2t00443-5.

Supr tma-ee , no art 204, § 40 , do Pro.reto
de conet rtuicao "8" a expressão' lia seus
derivadas"

EMENDA 2T01736-7
AUTOR' RACHID SALDANHA DERZI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APRDVAÇÃD

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda propõe supressão r-elat tva ao art 226, que tra

ta da comoe'ténc ra do Poder Exectrt tvo para outorgar e renovar
concessão e autor-rzação para o ser-v rço de r-adtodtf'usão so
nora e de' sons e imagens,

A rna'tér i a f 01 amplamente cnscut ida no decorrer dos
trabalhos da Assembléla Nac iona l const rtutrrte , prevalecen
do a 1dé 1a conf 1gurada na redação do di spos 1t i vo

Pela rejelção

Capitulo V "Da Comorrí cação ....
Título VI IJ - ProJeto de Constituição ..B....
Supr1ma-se o § 10 do Art 226

EMENDA' 2TOi742-1
AUTOR JOÃO LOBO
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃD

EMENDA: 2.TOl737-5
AUTOR PAES LANDIM
SUPRESSIVA

PARECER
Pela reje,ção O texto do ProJeto e fruto de acordo

PARECER
Opi no pe 1a aprovação, nos termos do parecer dado à

Emenda 2t00058/8

D1SPOSlt,VO Emendado. Artlgo 38, mciso VI I
Suprima-se, do art1go 3B, o inc1so VII "o

drr-e t to de greve será exer-c ioo nos termos e nos
l um tes def irrtdos em 1e1 complementar 11

Capitulo V - I'Da Comunlcação""
Título VIII - Projeto de Cons t r tu rção "B""
Supr tma-se o f nc i so XI I do Art. 50

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01743-0
AUTOR JOÃO LOBO
SUPRESSIVA

PARECER
Com a Emenda e proposta a supressão do item XI I do art

50, que estabelece compet rr- ao Conçr-esso Nac rona l apreciar
os atos de concessão, autor-tzação e perrrn ssão , inclusive r-e
novação, de "Ser-viço de radtorusêo sonora e de sons a ima
gens" .

A supressão e proposta sob o argumento de que a compe
tência em causa, se se ajustava ao modelo par-Iamerrtar t s'ta
ela Já não t triha mai s razão de ser, p01S ela, n8ste~Slstema,

car-ecter tzar ia desvio de função

- PFL
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA' 2TO1738-3
AUTOR PAES LANDIM
SUPRESSIVA

Cap t tu lo V - "Da Comunlcação""
'r-rtujo VIII - Pr-o.je to de Cons-t t tu t i cêo "B""
suor ima-se o § 30 do Art 226

Capítulo V - "Da Comunlcaçâo""
Titulo VIII - ProJeto de Const r tu í çêo "8""
Supr 1ma-se o § 20 do Art 226

sucr una-se o art 227 do Projeto de
Cons't t tu'ição (B), aprovado em or-une ir-o turno, pelo
Plenárl0 da Assemb1é1a NaClonal Consti"tu1nte

EMi:NDA 2TO1746-4
AUTOR ÂNGELO MAGALHÃES - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃD

- PF~

PARECER PELA REJEIÇÃO

- PFL
PARECER PELA REJEI CÃO

Não entendemos aes irn A competência fixada no drscost-
t1VO sob proposta de supressão se 'inser-e entre murtas outras
que refletem, no texto do Projeto, urna retomada de v1gor do
Poder Leg 1s 1at lVO face ao Poder Execut lVO, razão por que se
exp l rca a sua manutenção no texto da futura ConstltLI1Cão br-a
s i le rr-a.

Somos, por essas razões, contr-ar-ros a aprovação da Emen
da

PARECER
A emenda propõe supressão r-el at iva ao art 226, que tra

ta da competência do Poder Executivo para outorgar e renovar
concessão e au'tor-i zecêo para o serviço de r-edtcm eusao so
nora e de sons e 1macens

A ma'tér ia f 01 amplamente d í ecut rda no decorrer dos
trabalhos da Assemolé ia Nac tona l Cons't t tuf rrte , prevalecen
do a i dé 1a conf i gurada na redação do di spos 1 t i vo.

Pela reJ8,cão

PARECER
A t;:lhenda propõe supressão relativa ao ar-t 226, Que tra

ta da comoetenc ia do Poder Executivo para outorgar e . renovar
concessão e autor rzacão para o serv tco de racnodrfusãc so
nora e de SOliS e imagens.

A mater ia f'o t amplamente d i scut tda no decorrer dos
trabalhos da Assembleia Nac rona l Constituinte, prevalecen
do a i de ta configurada na redação do d'SPOSlt,VO

Pela reJe1ção

EMENOA' 2T01745-6
AUTOR JDÃO LOBO
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T01744-8
AUTOR JDÃO LOBD
SUPRESSIVA

suor-una-se a alínea e do tnc rso XLVII do
artigo 50

Suprima-se o ar t rco 80 do Ato das
D1Sposiçôes Cons't t tuc rona i s Tr-ans i tór ras

PARECER
Existe razão ao nobre autor quando propõe a supressão

da letra "e" do rnc tso XLVII do art 50, em face de abran-
gênc,a de seu enunciado

A e t trm nação do d t soos t t rvo não pr-eoud tca sua final,-
dada, uma vez que é simplesmente mdtcat rvo ou exemp l rf rca
tivo

EMENDA 2TO1740-5
AUTDR CARLOS SANT'ANNA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Pe1a aprovação da propos1cão

EMENDA 2TO1739-1
AUTOR CARLOS SANT'ANNA - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
O nobre senhor Corrst t tu trrte Carlos Santana, através da

presente emenda, pr-opõe a supressão do art. 80 do Ato das
Df spcs tções Conet t tuc tonat s Transitórias, que de'termma bus
que a República Federat1va do Br-as i l "a integração econ6mica,
po l i t tca , soc ia l e cultural dos povos da Amér-ica Lat1na, vi
sando à formação de uma ccmurri dade tat tno-emer icena de na
ções"

Sobre o mesmo dlSPOSltlVO foram apresentados outras pro
posições com ob.íet ivos diver-sos Ass rm, os nobres senhores
Const1tuintes S,ngmarlnga Se r xae , C'làud to Ar-j o l a e Geraldo
Melo advogam a sua r-epos i ção no texto permanente (Tltul0 I)
Os nobres senhores cooet t tumtes AlolSl0 Vasconcelos e Mauro
Borges o querem menor

Na redação do Pro.reto , loca l tze i a regra no Ato das Dis-
posrções conet rtuc icre ts Tr-ans t tór tas , tendo em v ista seu ca-
rater Ele, de fato, pr-opõe uma ação l rrm t ada no tempo, cujo
termo final verá o d i a em que efetivada a antes r-eeer-voe 'i rt
t ecr-acão 5001al, econõmica, po l itica e cultural, dar-se-á a
formação da comun rdade

A presente emenda vem an 1mada em Just 1f 1cação capaz, que
ass tna la

a) O ob.iet ivo da norma não orec isa f,gurar em nlvel
Const t tuc rona l ,

b) Mantida a norma, ficaremos expostos "a um comando
const i tuc lona 1, suoe 1to. agora. a mandado de 1n.junção , que
oua Iquer sOd1to lat iro americano r'es tderrte no País, poder-a
aju,zar para comoe l ir- o Governo a tornar efetiva a norma pro
gramática" ,

c) A trrteçr-acão econõmrca e cultural far-se-á natural
mente, na merírda e segundo os nossos rrrter-esses ,

d] A ,ntegração po t t t vca e ccrrtr-ár-va à socer-ema naC10-
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PARECER

A emenda propõe supressão re 1at 1va ao art 227, Que
cuida da tnst rturcao , pelo Congresso Nacional, do Conselho
Nac i ona1 de Comun1 cação

A mater ia f'o t amplamente d r scu't i da no decorrer dos
trabalhos da Asserro Ie ta Nac rona l Conat t ttrrnt e , prevalecendo
a , dê 1a conf 1gurada na redação do d 1spas 1t i vo

Pela reJelção

EMENDA 2T01747-2
AUTOR FLAvIO ROCHA - PL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr tma-ae do § 10. do ar-t icc 134 a
expressão "lntegrantes da carrelra""

PARECER
A norma instituída (Procurador-Geral da Repúbllca nomea

do pelo Presldente da Repúbl ica dentre integrantes da car
reira) é salutar

As razões apresentadas na emenda para supressão da ex
pressão "1 ntegrantes da carre 1 ra" não me convenceram

Pelas novas atr ibuicões definidas ao Mlnlsterl0 Públleo,
atraves dos arts 133, 134 e 135, o Procurador-Geral da Repú
bl ica deve ser dos rnat s capazes dentre os lntegrantes da car-
rel~ ~

Deve-se observar, por outro lado, Que, consoante o § 20
do art 135, as funções de Mlnlstêrlo PubllCO só podem ser
exercldas por rrrteçr-arrtes da car-r-e u-a logo, somente dentre
estes poder-a ser esco lhrdo o Chefe do Mlnlsteno Públ1co
Por dztro lado, com o aco lh trnerrto da emenda no 2T00423-1.
f 01 o dl SpOSl t 1 vo aper-f'e rçoado

Pe 1areJe, cão da emenda

EMENDA 2T01748-1
AUTOR ALVARO PACHECO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Supr irmr' do lnC1SQ XXX, do art 50, do
ProJeto B de Const rturcãc-

a) a palavra "lndustrlals"", que se encontra
entre as palavras "lnventos"" e prlVllegl0s"" e,

b ) toda o trecho f rna l do lnC1SO, a par-t rr
de "tendo em v i s'ta , etc ""

O texto ass im emendado passara a ter a
redação

"XXX A 1e 1 assegurara aos autores de
ir-ventos prlvlléglo t emoor-ar-ro para sua
ut t l i zação , bem como proteção as cr rações
mous'tr ia rs , à cr-cor ieceoe de marcas, aos nomes de
empresas e a outros s rcnos cnst mt ivos""

PARECER
Pela aprovação oar'c ta l da emenda, nos termos do parecer

orer-ec ico a de no 2Tf 106-7

EMENDA 2TO1749-9
AUTOR DJENAL GONÇALVES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

suor-una-se o § 30 do ar-t rço 204 do ProJeto
de Cons t i tu i ção (B) 20 turno

PARECER
O d1SPOSltlVO sob exame estabelece parâmetros para a

elaboração de Ie r or-dmar ia Que d i sc rp t mar-a a mater-ra . ou
se.re , a par-t rc ipacão subs rd i ar--ia de empresas ou cao i t a rs es
tr-ançeu-os na assvat énc re a saude no Pai s , a qual deve ser
uma preocupação bas ica do Estado

Pela r-e.ie içãc

EMENDA 2TO1750-2
AUTOR DJENAL GONÇAL VES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr una-se a expressão "de pr irne1ro ou
segundo çr-au"" do mc rso 111 do ar t rco 207 do
Pr-o.jeto de Const 1 tu icão "8"" 20 turno

PARECER
A Emenda. t enc iona-ioo assegurar aos professores de ·ter

ce iro grau d ir-e i to a aposentadoria aoos t r-mta anos, se ho
mem. e, v irrte e c i nco anos, se mulher. por ef'e't tvo exer-cvc io
de função de maglstér10, pretende r-et ir-ar-. da parte flnal do
ltem III do art 207 do PrOJeto de Constltulcão, a expressão
"de pr 1me1ro ou segundo grau"

O texto resultou de acordo entre as 11deranças, acordo
esse que recebeu, em Plenarlo, a esmagadora unanlmldade de
432 votos favaravels e nenhum contrar1o, ver1 flcando-se , ape
nas. duas abstenções

Pela reJelçâo

EMENDA 2T01751-1
AUTOR DJENAL GONÇALVES - PMDB
POR ER'lO PARECER PELA REJEI çÃO

PROJETO DE CONST!TUI çÃO 18)
Corr 1 Ja-se, por er~ro de

paragrafo 10 do art 190 156, para que
a segu1nte redação (a tra'1scr1ção
trechos do art 190 156 e .;O"elta para
compreensão da rnaterlaJ

"Art 156 - Sem preJu 120 de out raS garant 12S
asseguradas ao contrlbu1nte. e vedado à União, aos
munlClplOS

111 - cobrar trlbutos

bJ no mesmo exerC1Cl0 flnancel,o em que haJa
Sldo publlcada a le1 Que os lrstltU1u ou aumentou,

§ 10 - A vedação do 1nC1SO 111, "b", não se
aplica aos trnpos-tos previstos no art 159, I, li,
IV, e V, e no art 160, 11" (o grlfo e nosso)

PARECER
A correção proposta na emenda Ja f 01 ob.jeto da errata

mandada ouo l i car- pelo emrnerrte Pr-es iderrte da Assembléla Na
c rona l const i turnte , em 12 do corrente mês e ano

Cansequentemente. a emenda perdeu seu ob.je-t 1vo
Pela r-e.re icão

EMENOA 2T01752-9
AUTOR OJENAL GONÇALVES - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se da al inea 'c", do lnC1SQ VI. do
art tço 156 do Projeto de cns-t i tu ição (B), a
expressão "dos trabalha }res" para sanar
contr-adição com o cn soosto no inc iso I I, do mesmo
art 19O

PARECER
Os s mdrcatos de trabalhadores prestam relevantes servi

ços de ass i s'ténc ra SOCla 1 a seus asscc raoos , sem qua louer- 00
.ret rvo de lucro, o que Justlflca a sua inctusao entre os be
nefic tár-aos da 1rnunldade tr-vbuter-ra a que se refere o art.
156, lnC1SO VI, a l inea "o" do Pr-o.je-to

A rmor-essão dos termos "de trabalhadores", do referido
texto, estenderla a rrnurn dade aos s indrcatos de empresas, cu
JOS ser-v iços alcançam ent idades que v i sam lucros, de carac
ter rat icas bem diversas dos assoc iados dos s mdrcatos de tra
balhadores, os cua i s são, na sua rnator ta , carentes de ass í a
têrtc ra medlco-hosp1talar. odorrto loç tca , pe tco Ióç rca , Jur;-'
dica e soc ral

Pela r-e.ie ição

EMENDA 2T01753-7
AUTOR ALVARO PACHECO - PFL
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprlma-se o lnC1SO V do art 19O 20 a
expressão "os recursos natur-ars", a.justando-ae a
redação para "- a plataforma corrt inerrta l e a zona
econõrm ca exc lusrve"

PARECER
A emenda do Consrt i tu irrte Alvaro Pacheco, ao sucr- rrmr- a

expressão "recursos natur-a i s". exc Iu i do dcmiruo da Unlão as
r iqcezas natur-a is , me lu indo os mmer ios , exatamente na
plataforma corrt trterrta l e na zona económrca exc Ius t va Flcaria
sob o domrruo da Urri ão somente a area f i s rca espec if rcada
e não os seus bens natura i s que poder rarn ser obJeto de
exploração, alem de u-r-equ l ar- e desordenada, corrrr-àr-ia ao
inter-esse nac rona l

Pela r-e.ie icão

EMENDA 2TO1754-5
AUTOR' RUBEN FI GUEI RÓ - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

TEXTO ATUAL
Art 234-
§ 30 - O aprove 1tamente aos recursos

h i dr tcos , tnc lus iva dos cctenc ia rs ener-çet rcos , a
pesou rsa e a lavra das r-r oueaas mtner-ar s em terras
rncí-menas 50 podem ser efet tvaoos , com autorização
do Congresso Nac i ona 1, ouvrcree as cccurucredes
afetadas, f t cando-Thes assegurada a par-t rc ipação
nos resultados da lavra, na forma da le1

TEXTO PROPOSTO
Art 234-
§ 30 O apr-ove r t arnerrto dos recursos

h tor- rcos , -mclue i ve dos octenc ia i s ener-cet rcos . a
pesou i sa e a lavra das r rcuezas nnner-a is em terras
lndlgenas 50 podem ser efet rvados com autor i zação
do Congresso Naclonal, f rcanoo assegurada as
commtdades md içenas afetadas a car-t ic roacao nas
resultados da lavra, na f'orrna da le}

PARECER
~ pr-opos r to da Emenda sucr-umr- do § 30 do art 234 do

Pr-o.jeto a expressão "ouv tcías as comcrn dadas afetadas" porque
entende que a oec i são do Congresso Nac rona 1 é soberana

Entendemos que carece de fundamento a proposta em exame,
vez Que o fato de se OUVlr as commrcíades lndlgenas sobre
assunto de seu lnteresse nào dlmlnulra em nada a declsão do
Congresso Allas, essa não sera a prlme1ra vez Que aSSlm pro
cedera a Casa LeglSlat,va

Ante o exposto, somos pela reJelção

EMENOA 2TO1755-3
AUTOR LUIZ ALBERTO RODRIGUES - PMDB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 70 XXIX. "a". "b" e "c" - ProJeto de
Constitu1cão (8)

CorrlJa-Se a redaçãO das allneas "a", "b" e
"c", do Inc1sQ XXIX. do art 70, do ProJeto,
restabelecendo-se a reaação orlglnal, na forma
segulnte

Art 70
XXIX - prazo prescrl"Clona 1
aJ de Clnco anos, para os credltos

resultantes da relação de emprego e demals
dlreltos dela decorrentes, contados da respectlva
lesão, salvo na hlpotese de extlnção do contrato
de trabalho. Quando este prazo se esgotara d01s
af1QS apos o termlno da relação de emprego,'

bJ em se tratando de trabalhador rural, a
prescrlção somente oco,rera apos o decurso de d01S
anos de cessação do contrato de trabalho"



PARECER

ART 14, IV - ProJeto (B)
Suprlma-se o lnC1SD IV, do art 14

PARECER
Pe 1a aprovação, nas termos, porém, da redação proposta

através da Emanda 1111-3

Pretende o autor supr rrmr o tncrso IV do art 14 que
trata do veto popu 1ar

Concordamos com a supressão do r-ef'er rdo dlSPOSlt,VO,
tendo em v, sta haver acordo das L 1de ranças nesse sent i do

Pe 1a aprovação
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PARECER
A emenda busca cor-r rc ir- erro ver tf t cadc na redação do

Pr'o.jeto (B) Realmente, de forma rnace t t áve l r-e't u-ou-ee
do texto do art 206, "caput" f a expressão "mediante contri
buição", o que alterou o caráter cont r ibut vvo pr-ópr- ro dos
planos de pr-ev idêncra soc ia l

Pe 1a aprovação

EMENDA 2T01762-6
AUTOR ROSPIDE NETIO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 243, paragrafo Úru co ProJeto B
suor rmtr- o paragrafo Ürn co do art 243

PARECER
Concordamos com a supressão do paragrafo úrn co do Art

2.43, por oa estar a mat ér ia - a destlnação de bens or1g1nados
do tr-af rco i 1te i to de entorpecentes e drogas af ins - mai s am
plamente tratada na 1egls1ação oromar ta

Pe 1a apr-ovação

EMENDA 2T01761-8
AUTOR JOSE CARLOS VASCONCELOS - PMDB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 206, caput - ProJeto (B)
cor-r-r.ia-se a orm ssão da expressão "med'iarrte

corrtr-ibu'içêo;" no caput do art 206, no trecho
onde se lê "os planos de pr-evrdénc i a soc ra l "
restabe1ecendo-se a segu 1nte redação

"art 206 - Os planos de pr-ev tdênc i a soc i a'l ,
med-iarrte corrtr rbu rcão , atenderão, nos termos da
lei"

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
Pretende o autor ampliar- a f a i xa de rne l eç tb r l t dade dos

parentes consançutneos ou afms , com a supressão da expressão
do § 70 do art 14," que tenham exer-c ido mai s da metade do
mandato"

A t endénc ta do Dlre1to Cons'trtuc tona l moderno é pela re
dução dos casos de 1na 1eg 1b 1 11dada

Pela r-e.ie rcão

EMENDA 2TD 1756-1
AUTOR JOSÉ TAVARES
SUPRESSIVA

EMENDA 2TD 1757-0
AUTOR NELSON CARNEI RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 14, § 70 - ProJeto (B)
suor-tma-se do parágrafo 70 do art 14, do

ProJeto (B), a expressão
"que tenham exer-c ido mai s da metade do mandato"

EMENDA 2TO1758-8
AUTOR MAURO MIRANDA - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 17, III - Pr-o.jeto (B)
suor-una-se do lnC1SO I I I, do art 17, a

expressão "atraves do balanço f mance rr-o e
oatr-unorua l da exercicla"

PARECER
Pretende o autor supr umr- a expressão "atraves do balan-

ço f mance ir-o e pa t r trnorn a l do exerc tc to". do mc iso I I I do
art 17

Concordamos com o argumento de que a expressão e sens1
velmente r-es-tr-r t rva da f i sce l rzaçêo da .Just tça Eleltoral so
bre os par-ti dcs po l i t i cos

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TO1783-4
AUTOR DARCY DE!TOS - PMDB
PARA CORRo LINGUAGEM PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 30 - D'tsposs t çõee 'rr-ansrtór-iaa - Pr-o.je to
"6"

INSERIR no texto do art 190 30 do Ato das
ürspcstcões Tr-ans t tór ras do Pr'o.jeto de
Conet rtu icão (S), antes da palavra "r-ea l rzada'". a
expressão "uma so vez"

PARECER
Acatamos a emenda, que determrr-e se.ja a r-evi são const 1

tuc iona l r-ea f j zada "uma so vez", nos termos de sua .just i f i ca-:
ção

Pe 1a aprovação

tnc tu ir- no Art 52 o 1nC1SO VI aprovado em
o l enar- ro e que não constou do texto do Pr-o.jeto
"B"

Art 52
VI _ Recomendar ao Poder Execut 1vo o

afastamento de detentor de cargo ou função de
conf ranca no Governo Federa i , inc Ius ive na
adrmrn s t r ação 1nd1reta

PARECER \
Mar1festo-me pela aó-ovacao , tendo em vista tratar-se de

mat er re aorovace em or irneir-o turno, e emi t i da quando da ela
boração da redação do venc 1do

Pessoalmente parece-me que a presença do diSPOSitlVO no
texto, só se oust t r ica a eooce em que o c-coetc mst r toc rona-

PARECER
Trata-se de emenda que irrterrta cor-r tp rr- erro, propondo,

para tanto, a subst i tu i ção da r-efer-énc te "§ 40 " por "§ 50 ",
na 1 tem V do art 206 do Pro.jeto

A correção e procedente, porque a menção deve ser f'e i ta
ao § 50 e. não, ao § 40

Pe 1a aprovação

o §

- PMDB

turno e, se
segurados

de benef r-

- PSD8
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER PELA APROVAÇÃO

205. V _ Pr-ooet o (B)
tnc i so V do er-t 206, subatrtua-ee
50

Art
No

40 por §

EMENDA 2TO1764-2
AUTOR ClO CARVALHO - PMDB
POR OMISSÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Altere-se O Art 65, do Ato das D1Spos1ções
Const 1 tuc lona 1 S Trans 1 tór 1as.

Art 65. . •. .
concessão, ou do pr ime ir-c rea,Juste, conforme

d i spuser- a 'le i , obedecendo-se a esse cr i ter io de
atua'l izacão ate a lmplantação do plano de cus'tevo
e de benef ic tos referldos no ar-t ico seçurrrte

PARECER
A emenda estabelece mater-ra aprovada em 10

não acatada, provocara tratamento des rçua 1 aos
com dlferentes datas de rrnc io para receb tmerrtc
elOS

Pe 1a aprovação

EMENDA 2TD1766-9
AUTOR CARLOS COTTA
POR ERRO

EMENDA 2TO1765-1
AUTOR I RAM SARAI VA
POR ERRO

EMENDA 2TO1760-0
AUTOR JOSE CARLOS VASCONCELOS - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 209, I - ProJeto (B)
Suor-una-se no Iric t so I, do art 209, na

pr-ime u-a parte, após a expressão "cabendo a "a
palavra "coordenação", f i cando o texto aas tm
red1gldo

"Art 209-
I _ descerrtr-a l i zação oo l t t rco-

acnnrn s'tr-at tva , cabendo as riorme s gerals a esfera
federa 1 e a execução dos respect 1 vos programas às
esferas estadual e rnunic roa l , bem como a errt t dadee
bener rc iervtes e de asslsi:êncla socva1, "

PARECER
A coordenação das ações governamentals na ar-ea da aSS1S

t énc i a soc i a l tem que ser' come t rda a eafe.... a federal, de onde
provêm os maior-es aportes de recursos e para que ha.ja uru eor->
rmdade de planejamento A oescerrtr-at rzacão cot rt rco-acnnrn s
tr-at iva quanto a execução dos referldos programas encontra-se
prevlsta expressamente no referldo d,SPOS,tlVO, razão por que
somos pe 1a manutenção do texto do ProJeto (B1

Pe 1areJe 1 ção da emenda

EMENDA 2TO1759-6
AUTOR PAULO MACARINI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 197, § 30 - ProJeto (B)
Suprlma-se no § 30 , do art 197, do ProJeto

(B), a referêncla a percentual, f rcando a sua
redação na forma segul nte

"§ 3D - As taxas de ,Juros r-ea i s , ne1as
rric Iu i das as corm ssões e cua t squer outras
remunerações drr-etas ou mdtr-etamente r-efer-f das a
concessão de cr-edr to , terão os t rm-rtes f i xados em
lei, importando a cobrança ac tma dos mesmos
em cr-ime de usura, purn do em todas as suas
moda 11dadas "

Tr-ansf ir-a-se o enunc iado referente ao
lndlce dos ..Juros para o Ato das üvsoosrcões
Cons-t t tuciona i s Tr-ans t tór ras , como ar-t roo
autônomo, com a eeçu u-rte redação

"Art Enquanto não for aprovada a le1
ref'er-rda no § 30 , do art 197, a taxa de Juros
1311 rnencronada não poderá ser super lar a 12 por
cento ao ano"

PARECER
Tendo em v rs-ta o parecer pr-of'er rdo a Emenda no

2T00383-8, somos pela reJe1ção da proposta cont ida na Emen
da, ora em exame



170 1 í zava o sistema parlamentar de governo Pela rejeição

EMENDA. 2T01767-7
AUTOR OCTAv10 EU SI O - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA. 2TD1772-3
AUTOR' CARLOS COnA
SUPRESSIVA

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

PÀRECER.
Ob.je't tva a emenda estender O alcance do drr-e t to de par

t rc ioacão de trabalhadores e empregadores a todos os orgãos,
púb l i cos ou pr-rvados , e l irmnando a restrlçao proposta no ar
tigo 10

A supressão pretendlda descar-ac'ter-tza o serrt rco da mate
r 1a. po i s apenas os órgãos púb 11cos podem , mpcr obr i gaçães
de natureza soe i a I e f i sca l , o que não acontece com as empre
sas pr i vadas

Supr-trnarn-se no
seguintes

"púb l icos"
pr-evi denc iàr-ios"

Art,go

e

10 as expressões

"pr-ofuss tona i s ou

Suprima-se no paragrafo 10. do art. 60 a
expressão "ou dos blocos par1amentares" fi

PARECER'
Acompanho o pensamento do autor da emenda, segundo o

qual a permi.ssãc para a representação de blocos par lamenta 
res nas Mesas das duas Casas do Congresso Nac tona'l e nas res
oect ivas comissões permanentes e temporárlas representa obs 
táculo á instalação. no Pais. de partidos pollticos sólidos.

Não contesto, ao contrário penso neceasàr-tas , composi-
ções 1nterpartidãr1as, temporárias, -tr-arts t tór-tas , para a con
cret 1 zação de ob.je t 1vos que atendam aos i nteresses da Nação.
Todavia. também não ve.jo razão que justif,que se.ra a l rmerrtada
a formação de blocos parlamentares com caráter de permanén 
c ia

Art 131. § 40 _ Pr-o.je-to (a)
suor-una-se do § 40 • do art 131. do ProJeto

(B). a expressão "e da graduação das praças"

EMENDA' 2TO1769-3
AUTOR NION ALBERNAZ - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 151. II - Pr-ooeto (8)
Suprlm1r no lnC1S0 11 do art 151, as

palavras "e drv is tve rs".

PARECER
A pr-ov tdéno ta col imada tem a Just,ficá-la o propó-

s rto manifesto de restabelecer o prrnc i p to da 1S0nom18 en
tre as praças integrantes das Forças Armadas e aquelas que
compõem as Forças Auxi 11ares. não sendo conceb 1ve 1 que estas
gozem de garantias que às outras não são reconhecidas, qual
se.ja a garantia judiclal da graduação. Não se pode. também.
negar, por sua força de convenc tmerrto , a trwocação de que
a Adminlstração das corporações mi 'l i tar-es não pode or-esc in-

d i r-, a bem da hf er-ar-qu ra e da d t scrp l tna , de r-eLa't t va autano
nua d i sc tp l rnar , dentro dos r-epect tvcs Regulamentos, para
dec tdtr' e resolver questões dessa natureza, no tocante às
praças. sem a irroer tosa necess idace de r-ecçrr-er-em ás v ias
,Judlcla1s

Pe 1a aprovação

Sou pe1a aprovação da emenda

. ..
do Execut i vo

df sposrt tvc do

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇAO PARCIAL

Compatibil izar o texto com o
art. 226, com a seçu i nte redação .•

Art 50 _ .
XII _ apreciar os atos

referidos no artigo 226.

suor-una-se no paragrafo 10 do art 106_
ProJeto const ttuicao "8 11

, as expressões
"complementar e "cnsc to t inar-e a responsabl11dade
c i v t I e cr irmnat:'

EMENDA 2TO1774-0
AUTOR PAULO SILVA
SUPRESSIVA

PARECER
Optamos pela aprovação da emenda, em parte. nos termos

da Emenda No 2t01606-9

PARECER'
O ob.jat i vo da presente Emenda é o mesmo da de

No 1588-7, a que demos parecer pela aprovação. rato é. 1 imi
tar a redação do 1 tem XII do art 50 a rem, ssão á competên
c ta do Poder Executlvo especrf tcada no ar-t 226.

Somos, pelas razões expendrdas em nosso parecer à E-
menda No 1588-7, favorável à presente emenda, adotando, no
entanto, a redação proposta naquela outra pr-occs ição ,

EMENDA 2TO1773-1
AUTOR CIOLIO DE CASTRO - PSDB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1768-5
AUTOR. CID CARVALHO
SUPRESSIVA

EMENDA. 2T01770-7
AUTOR IRAJA RODR I GUES - PMDa
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇAO

PARECER.
A emenda intenta suor trmr- a parte do ch spos t t rvo do § 50

do art 172 Que prevê a comcu l sor redade de promulgação da
lei orçamentária anual A supressão e tv rtr-ede corr-esponder ra
a deixar o País sem orçamento

PARECER
A proposta ob.jat iva a amal ração do conce i to da taxa, me

drarrte a supressão da palavra "d tv i s ive t s" do texto do af"'t
151, 11. rompendo assun com a tr-ad tção br-as t te ir-a

O texto aprovado em pr trnerro turno resultou de amplo a-
cordo entre os dtver-sos segmentos rrrter-easados no Capítulo do
s t s'tema tributárlo. que a l rás , arnpl rou o conce-rto de corrtr r
burção de melhoria em defesa da manutenção do de taxa.

Pe 1areje 1ção da emenda

PARECER
O domici 110 f t soa l dos corrtr tburrrtes do IMposto de Ren

da para efeito de de terrm nação do local de apuração e curnpr t>
mento da obr--rcação tr-fbutàr-re é essencial, no âmbltO desse·
imposto

O ec tc iona t de que trata o r-tem II de art 161 do Proje
1.0 ap1 toa-se cnr-etamerrte ao r-eeer-roo imposto, sendo incabível
sujeita-lo a normas d iver-sas , quanto à loca l rdaoe em Que sua
obr i gação deva ser apurada e cumar t da

Pela reJeição.

a"hab~as-dâta "

- PMDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

Conceder-se-áLXXIII

EMENDA 2T01775-B
AUTOR SEVERO GOMES
SUPRESSIVA

Art 50. LXXIII - ProJeto (B)
cor-r r.ja-se a redação do mcvso LXXIII, do

art 50, acresoentando, para compa't tb i l i zar' com o
caput do ar t tqo , a expressão" e estr-ançe rro
r-eatderrte no Brasi 1", f rcando aSS1m redigldo

"Art 50

EMENDA 2T01777-4
AUTOR MARLUCE PINTO - PTa
POR CONTRAD I çÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

suor-una-se o 1nC1SO IV do parágrafo t er-ce rr-o
do art rço 12 e, em consequénc ta , para ev rtar
corrtr-adrção , a palavra "natos" do ar-t ico 91

PARECER
Por entender rmpr-at tcáve l a cr ração de estabeleclmentos

perta i e d i s t rrrtos , segundo a gravldade do cr rme , que é maté
ria de quantidade da pena. de acordo com as cond rçõea em que
o de l i to foi praticado, porque c rr-cunstanc ia is , e conforme
antecedentes, que é expressão genérica. propõe o autor da
emenda a supressão das expressões que cr 1 t ica.

Parece-me que a busca mcessarrte de oferta de cond i 
çõas adequadas ao cumor-rmerrto da pena, para f'avor-ecer- produ
za ela, com mais efrcéc ra , suas f í na l rdades r'eecucat tvas e
de recuperação do detento para o meio sccia t , justlfica
a manutenção do d r spos t t t vo tal como aprovado no primeiro
turno

Pela reJelç:ão da emenda

EMENDA 2T01776-6
AUTOR MAGU!TO VI LELA - PMDa
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 50. XLIX _ ProJeto (a J
sucr untr- as secumres expressões do tncf so

XLIX, do art 50
" sua gravldade, as cond tcões em que foi

pratic~do os" :ntecedentes cr-untna is do apenado"".

PARECER
O autor propõe alteração no capitulo do pr-oaeto referen

te à nac tona l rdade
Entendemos que o texto deve ser- mant 1 do como proposto

para o 20. Turno, P01S. além de ser claro, ele guarda perfei-
ta s irrtorn a com a tr-adrção do nosso nrr-e rtc e entre seus
drsposrt tvosIl do artigo 161. a

nos respect 1vos
suor-una-se do tnc t so

expressão ti donu c i l tadas
ter-r i tor-ros

EMENDA' 2T01771-5
AUTOR NELSON CARNEI RO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 172. § 60. - ProJeto (B)
Supr-ima-ae no § 60. do art 172. a

expressão" e se até o encerramento do período
legls1atlvo não for davo l v rdo para sanção, será
promulgada como 1el"" e cor-r r.ra-ae a redação da
parte irnc ia t do texto compat rb t l rzandc-o com o
que se contém no art 171, § 20 , e colocando no
plural as expressões nele cont rdas assim red1gido
o d t scos r t tvo

"Art 172

§ 60 - Os proJetos de lei do plano
pIur tanua l , das drr-e'tr tzes orçamentanas· e do
orçamento anual serão env tacíos pelo Presldente da
Repúb11ca ao Congresso Nac lona 1, nos i ermos da 1e 1
complementar a que se refere o art 171, § 90 "



brasi 1eiro e estrangelro r-es rderrte no 8rasi 1 "

PARECER.
Aprovo nos termos do parecer a Emenda no 2t00432-0.

EMENDA: 2T01783-9
AUrOR' ALMIR GABRIEL - PMDB
POR CONTRAOIÇÃO PARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA' 2TO1782- 1
AUTOR MARLUCE PINTO - PTB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 16 _ Pr'o.je to (B)
Supr ima-se o ar-t 16, do Pr'oJeto

171

suor-una-se no § 10. do art 60, do ProJeto
(6), a expressão ou dos blocos
parlamentares "

PARECER
A aorovacêc da redacão proposta pelo ilustre Constituin

te impl tear ia em ad ic tonar- uma condrção para a aposentadoria
do professor serv idor- púb11co - a de que esre.ra exercendo o
maçnatér- ro de pr-trne tr-o ou segundo graus Não f 01 este o esp t
r i to da Assemb1eia Nac tona l Conetrtu rrrte ao aprovar a mater-ra
em 10. turno

Pela r-e.ie icão

EMENDA 2TO1788-0
AUTOR NELSON CARNEI RO - Pr.'DB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENOA 2T01784-7
AUTOR JULIO COSTAMILAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 173, VI _ Pr'o.jeto (B)
suor-una-se o lnC1SO VI. do art 173. do

Pr'o.je to

EMENDA 2TO1785-5
AUTOR JULIO COSTAMI LAN - PMOB
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 172, § 10 . lI, do ProJeto (B)
CorrlJa-se, em v rr-tuoe da contr-adrcão

ex i s terrte , a redação do § 10 e seu rnc i so I I, do
art 172. do ProJeto (B), da segu 1nte forma

Des locar do 1 nc 1 so I I a expressão "sem
pr'ecu í zo da atuação das dema1s com1asões do
Congresso Nac10na 1. e de suas casas, criadas de
acordo com o art 60" e ad tc roná-Ta ao f ma l do
enunc i ado do § 10

Suprima-se o § 10 , do art 51, do Pr-o.je-to
(B)

PARECER
O Autor da emenda entende que a vedação para transposi-

ção, r-emane.jamerrto ou transferêncla de recursos de uma cate
gor1a de programação para outra ou de um orgão para outro. sem
prevra autorização tecrs tat ive . perrm t i r-à ao admrrn s'tr-ador
transpor verbas de uma dotação para outra, desde que permane
ça na mesma programaçao

Este fato, segundo o const rtuinte , transformaria em le-
tra morta o orçamento aprovado pelo Congresso

Em que pese os elevadas pr-opós rtos do Autor, entendemos
que, "letra morta" o orçamento se ror-nar-ra caso não houvesse
a suor-ao 1tada autor 1 zação 1eg 1s 1at 1va para nenhum dos casos

Pela rejelção

EMENDA 2T01787-1
AUTOR NELSON CARNE1RO - PMDB
SUPRESS I VA PARECER PELA APROVAÇÃO •

PARECER
O 1 lustre autor da emenda propõe a supressão do § 10 do

art 52, em face de seu caráter t ip tcemerrte par- l amerrtar- t s t a ,
não se coadunando, destarte, com o s i stema pr-es rdenc i a l r s t a
de governa que pr-eva l eceu nesta Assemblela Nac rona l Cons't t
tu mte

Pe 1a aprovação da proposta

PARECER
A proposta, promovendo a tr-anspos rção par-era! qué [ridj ca ,

corr-roe corrtr-adrçao marn f'es t a , aper-f'e içoando o texto e favo-
recendo a ap l rcab r l i dade da norma conat rtuc ionaj

Pe 1a aprovação da emenda

PARECER'
Com a emenda e proposta, atraves da supressão mc'iderrte

sobre o art 48, a e l tm trração da ex içênc ta de que as de l tbe-:
rações de cada Casa e de suas Comt ssóes $0 possam ser tomadas
com a presença rm ruma da maror ra absoluta de seus membros

A supressão vem ,Just 1f 1cada no argumento de que a ex 1
gêncla representa "o engessamento do s i s'tema". entendendo que
ela f i car ra melhor como regra reglmenta1, pela f ac t l rdade de
sua mod1 f 1 cação

Somos corrtr-ar-vo a proposta A presença mtruma da maior ia
absoluta dos membros de qua lquer co leç iado e uma ex içénc ra de
natureza um ver-sa l , Justlflcada na razão, eaoec r a'lrnerrte em
termos de representação po 1 i t 1ca , de que as dec 1eões devem
representar, nas asseno te ias de representantes. a mam f'es'ta
Cão de uma maior-va expr-ese vva , s t qru f i cando uma vontade ver
dade rr-arnerrte sobr-epu.jarrte , a que as mlnorlas se devem subme
ter

Pelas precedentes razões entendemos que a ex rçénc ra da
presença rm rnma da rnaior-ta absoluta dos membros das Casas do
Congresso Nac tona l e de suas Comtssões deve ser marrt ida , de
correndo da 1 o nosso parecer pe 1areJe 1cão da emenda

EMENDA 2TO1786-3
AUTOR PAULO MACARINI - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Art 48 .: ProJeto (B)
Supr-f rm r- do texto do art 48, a parte f irta l

"presente a maror-ra absoluta de seus membros"

- PMDB
PARECER PELA APROVACÃO

ProJeto (B)
caput do art 32, as

e or-camentar-ra"

EM:'NDA. 2T01781-2
AUTOR MAURO MIRANDA
SUPRESSIVA

Art 32, caput _
Suprima-se no

expressões "f tnance f r'a

PARECER'
As vantagens do s rs tema de duplo escr-ut irnc sobre a maro

ria simples são bastante conhec tdas , uma vez que poss tb t l t tem
o avanço po l í t rco e a manutenção da es'tab i 1 idade demccr-at toa

A eleição em d01S turnos se transforma, portanto, em peça
fundamental para o estabelecimento de acmtrn tr-acões loca i s
est áve i s , mesmo que ap 11cadas apenas nos mun1 c 1 P 1 OS com ma1ar
número de e 1e 1tores.

Pela r-e.je rção

EMENDA 2TD i780-4
AUTOR CID CARVALHO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art. 30, 11 _ Projeto (B)
Emenda Supress i Vê'! de expressão do i nc 1so I I ,

do art 30, do Pr'oJeto (B)
Supr trna-ese do rnc í so l l , do art 30, do

Pro,Jeto (8) a seçu irrte expressão
"ap l icadas as regras do art 79. no caso de

murnc ip ios com mais de duzentos rm I e le t tor-es"

PARECER.
A emenda pretende suprimir a palavra "preferencialmente"

inscrita no lnC1sQ V do art 38. O d i spos í t t vo trata do
preenchimento de cargos em comissão e funcões de confiança
"preferencialmente" por ocupantes de cargos de carr-e ir-e

Ju 1gamos, porém, que o texto deve permanecer ta 1 como
aprovado no 10 turno de votação para que a adm mt.str-acãc pú-'
bl ica disponha de alguma flex,b,l idade de oper-ação

Pela reJelçao

PARECER.
Tendo em v1sta que as med1das a l vrtr'adas nos §§ 10 e 20

do art . 73 são inerentes ao exer'c tc to das atividades de con
ttole externo atribuídas ao Tribunal de Contas da Untão , so
níOS pelo acolhimento da emenda

Pe 1a aprovação.

EMENDA: 2fOi779-1
AUTOR: JULIO COSTAMILAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Ar't 3B, V _ Projeto (B)
Supr írntr- no 1nC1SO V, do ar-t 38, a palavra

"prei'Sr'encia lmente""

EMENOA 2TOi778-2
AUTOR' JOLIO COSTAMILAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVACÃO

Art 73, §§ 10 e 20 _ Pr'o.jeto (B)
Suprimam-se os §§ io e 20 , do artigo 73

Dê á a l rnea "b" do mc teo I I I do art 41, a

SegUin!~) red~~:o' tr-irrta anos de ser-v ico: ao
professor, e aos v i rrt e e c mco , a professora, por
efetivo exerC1ClO de função de mag1stérl0 de
pr 1mei ro e segundo grau, com proventos 1ntegra 1S"

PARECER
Pretende o autor suor irmr- o art 16, que so permi-te a

vigência de lei e le i tor-a l apos um ano depo i s sua promulgação
Concordamos com o argumento de que o dlSpOSlt1VO é lr

real ístico
A norma cons't rtuc tona l não deve orlar obstáculos ao pro

cesso po l t t i co , que e cnnarmco
Pe 1a aprovação

PARECER.
Ao propor a supressão da expressão "flnancelra e or-çameri

tárla", constante do art. 32., "caput", busca o autor' da emen
da comoat tb t l izar' o enunc t ado com o do art 72, que atr-ibui
ao Parlamento a comoetênc ta para o exer-c rc to da f i sca l í zação
contábil. flnanceira. or-çamerrtàr ra , operacional e oatr ímorna t
da União. rnedrarrt e controle externo, e ao Execu't i vo , mediante
controle interno

A redação aprovada em cr ime tr-o turno, I trm t a a at tv tdade
fiscal izadora na esfera munrc tpa l

Entendo deva a emenda ser aprovada, P01S, sem dúv i da , é
procedente

t. de se anotar a neceas tdade de, na redação f ma l , promo
ver-se uru f'orrm zação de 1i nguagern , no tocante à drscrp l ma da
matéria ora em discussão



PARECER
Pe1a aprovação I nos termos da parecer à emenda número

2T01772-3.

PARECER
Pelo aco lhrmerrto da emenda, que torna mais expl te i-to o

sentído que se qu l z dar ao refer1do texto
Pe1a aprovação

EMENDA' 2TD1789-8
AUTOR' ROSP IDE NEnO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 62. III _ ProJeto (B)
Suprim,r do texto do mc i so 111, do art 62,

a parte f,nal, as' expressões "marn f'es'tanoo-ee ,
cada uma delas. pela maror-re r-elat iva de seus
membros 11

EMENDA 2T01790-i
AUTOR I RAJA RODR I GUES - PMDB
POR CONTRADI çÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 73, IV _ Projeto (B)
Corrija-se a redação do inc iso IV, do art

73, no trecho onde se lé" Senado Federal e por
iniciativa 11. subs't rtu mdo-se o "e" por "ou",
ficando aesun reólgido

Art 73.

- PFL
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2T01795-2
AUTOR JOLI O CAMPOS
SUPRESSIVA

legislativa"

PARECER.
O Autor da emenda pretende e l trmnar- a "prév1a e especif,

ca autor i zação leglslativa" para a ut t l tzacão de recursos,
que f 1caram sem despesas correspondentes, e Que serão ut i 11
zados medrante créditos espec t a i s ou suplementares

O Que ocorre com Pr-eouêr-c ta e que o Legislativo concede
ao Execut1VQ margem -tão ampla para a abertura de cr-ed i t ca es
pec-ra i e ou suplementares que s1gn1flca, na prática, a redefi
n ição de prlor1dades governamentals e. portanto, a execução
de um orçamento absolutamente drfererrte do arrter ror-merrte a
provado,

Pela reJelção

EMENDA 2TO1795-1
AUTOR ABIGAIL FEITOSA - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do texto do Projeto de
~~8~:~~~~~~~ni~!, art, 187, § 40, a expressão

Supnmlr o tnc i so VI I, do ar-t rço 159, do
ProJeto de Cons't t tu ição (B)

PARECER
A 1nst 1tu i ção e a cobr-ança do i mposto sobre grandes

fortunas, prev,sto no Art 159, mc t so VII, do ProJeto, es-

~~oT~~~~~t~~ I aC~~~~~~o ~ ~ms:~~ge~ i ,c~~t~~~~~to~r~~~i~~~~~~:~~
a pr-o rb tção de crt t l t zrar- tr-routo com efeito de conf i sco , esta-
be l ec rda no Art 155, tnc iso IV

Também não há que se falar em brtr ibutacão. pD1S esta
só se dá no ámor to do mesma tr-rbuto A superposição de d1fe
rentes tmpostos onerando o mesmo patr-uromo ou r-endrmento é
fenômeno urn ver-sa l e tnev t tave t em qualquer s i s'tema tr-rbu
rar io Uma mer-cador-ta tmoor-tada , por exemplo, no sistema v i>
gente, pode sofrer a tr rbutaçêo do unoostc de tmoor-tacão , do
rmcostc sobre produtos tndus'tr ta l tzados e do impos-to sobre
operações r-elat ivas à clrculacão de mercador 1as mas, mesmo
ass rrn, não ocorre a b t tr tbutacão

Não há, portanto, ooicea técnicos nem ecor-omtccs que
.jus-t t f rquem a e l um nação do r-eser- ico trnpos'to do sistema tri
butário proposto no Pr-o.jero

Pela re.Jelção

porouFedera]

- PMDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

. SenadoIV
trnc iat tva.

PARECER'
V,sa a proposição a suor-tmir- do art. 62, 111, a parte

final, a fim de que ás Assembléias Legislativas ca tba di s
por sabre o "quorum" para a apresentação de proposta de
emenda á Cons't t tu ição Federal

Como a proposta terá de partir "de mat s da metade das
Assembléias Leglslatlvas", dsixar- a elas de t tber-ar a r-esoer
ta é permí t tr- cr-vtér-ros diferentes para a apuração de maru-:
festações de valor 19ual O cr-r ter to deve ser un r forme e,
portanto, inserido na Cons't t tu f ção Federal

Pela r-e.ie rcão

EMENDA 2TOi791-0
AUTOR JOSt. FOGAÇA
SUPRESSIVA

172

Art 87 _ Pr-c.je to (B)
Suor trntr- lntegralmente o artlgo 87

PARECER
Tendo em vr s'te o caráter r-eetr-r t tvo do texto do art 87,

quanto às opor-turndades em Que o Pr-es rderrte da Repúb l roa pos
sa submeter ao Congresso Nac iona l medras Ieçts l at rvas que
considere programátlCas e de relevante mteresse nac rona l

Somos pelo aco'lh irnerrto da emenda

PARECER
ObJetiva o proponente supr um r- a palavra "sucess tvamen _

te" do § 40 do art 187 do Pr'o.jeto para e l tmtnar- a sequén-
ela de pena l rdade a ser imposta ao orccr ietar-io de trnóve l
urbano não ed 1 f i cado

Entendemos que o termo deve permanecer, p01S a f ma l tda
de do dlSPOS1tlVO e -mcerrt i var- o cumpr-vmerrtc da função so
c i a l da or-opr redade urbana, através de graduaç~o progressiva
das pena 1rdaces

Pela re.Je1ç:ão

EMENDA 2TD1792-8
AUTOR, ALMI R GABRI EL - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 163, I, Art 164, I _ ProJeto (B)
suor-una-se no inciso 1, do art 163 e inciso

do art. 164 a expressão "na fonte""

EMENDA 2TO1797-9
AUTOR ABIGAIL FEITOSA - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Supr- rrna-ese do texto do Pr-o.jeto de
Cons-t i-tu içêo (B) 20 turno, o lnC1SO XIII do art
38 (supressão total do tnc i so)

PARECER
A repartição das r'ece t tas tr-ibutár-ias e a dtstr-rbuicao

das competências, no sistema tr tbutar io proposto no Proje 
to, obedeceu a cr i ter ios dese.fáve i s de croocrc icnat toade de
car-t rc rcacão de cada esfera de poder pol í t ico no produto
global da arrecadação tr tbutar re

As supressões propostas na Emenda amo'l rar-f am exceesiva
mente a car-t tc icacãc das Unidades da Federação e dos MUnlci 
pios, em de'tr imerrtc da receita que caoer-ia à Urnão , deseoui 
l , brando o s 1stema proposto

Pela re.Je1ção

PARECER
Como estamos evotutndo para ms't i tuc tona l rzar a

unp'larrtacão de s i stemas de car-re rra no serv ico púb l rco ,
com seus respectlvos planos de retrlbu1ções de cargos e
sajar-ros , além da edrção de um novo Estatuto do Funcionário
Púb l tco def trrmdo o seu reglne Jur1d1co. tudo com v rs'tas a
uma org~nlzação adequada e apropriada para o ser-v ice p9bllCO
em seus vár-ios rnat i zes , não é convernerrte a parrm aaao de
v mcu lação ou equ rpar-ação de venc nnerrtos como o dese.ja a
r tustr-e Cons't r tu trrte , autora da Emenda, P01S, os casos
acrmss ivers Já se encontram ressalvados no r-ef'er i do tnc t so .

Pela rejelção.

Art 39, § 90 _ Pro.je'to (B)
Suor-una-se o § 90 do art 39 do Ato das

Disposições Transitõr1as

EMENDA 2TD1794-4
AUTOR FERNANDO GASPARIAN - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Art 172, § 80, - ProJeto (B)
No art1go 172, § 80 , supr1ma-se a expressão

com prévia e especlfica autorlzação

PARECER,
Objetiva a Emenda suor untr- o § 90 do art. 39 do Ato

das D1Sposlções Const t tuc tona i s Tr-ans i-tór i as , entendendo que
poderá dt f rcu t-tar- o mecarn smo de cr-éd-i-to e que as operações
mter-ee'tadue i s não serão alcançados pelo tr-ibuto

Até que 1e1 complementar disponha sobrp a matér1a, as
empresas d1stribu1doras de energla eletr1ca deverão f1car com
a responsab111dade pelo pagamento do lmposto a que alude o
dispOSltlVo

Parece-nos que carece de fundamento a proposta I razão
pela Qual op1namos pela sua re,Je1cão

EMENDA. 2T01793-6
AUTOR OSMIR LIMA
SUPRESSIVA

- PMDB
~ARECER PELA REJEiÇÃO

EMENDA 2TO1799-5
AUTOR ABIGAIL FEITOSA - PSB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

sucr una-ee do texto do ProJeto de
const rtuicac (B) 20 turno, art 1B7, § 30 a
expressão "em d 1nhe 1ro" "

PARECER
Pretende o proponente exc turr- a tndern zacão em cnnhe tr-o

da desacr-cor tecãc de rmóve l urbano
Entendemos que o dlSPOS1tlVO deve permanecer como pro-

posto no texto const rtucronaj para que o pr-opr-tetár-to do irnó-
ve 1 urbano não se.ia pena 11 zado no caso de desapropr i ação
por ut i 11dade públ1ca A penal1dade esta prev1sta no 1nc1so
111 do § 40, caso o 1movel não seja ed1f1cado, utllizado ou
seJa subut 111zado

Pela reJe1ção

EMENDA 2TO1800-2
AUTOR JOSÉ CARLOS SABOIA - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEiÇÃO

Suprlma-se no 1nc1so I. do art 209, na
pr1me1ra parte, apos a expressão "cabendo a "a
palavra "coordenação" I f1cando o texto aSSlm
redlg1do

art 209



_ descerrtr-a l tzação po l i t ico-
acmtrn etr-at tva, cabendo as normas gerals à esfera
federa 1 e a execução dos r-esoect i vos programas à
esfera estadual e rnurn c rpa l , bem como a ent rdades

benef rcerrtes e de ass i s'ténc ta soc ta l ,

PARECER
A coordenação das ações governamenta1s na área da ass 1s-:

têncla social tem que ser comet rda à esfera federal, de onde
provêm os maiores aportes de recursos e para que ha.ja um for
mvdade de planejamento A descentrallzação pol f t tco-aõnrrn a
tr-at iva quarrfo à execução dos referldos programas encontra-se
prevista expressamente no r ef'er too dlSPOSltlVO. razão porque
somos pe 1a manutenção do texto do Projeto (B)

Pe 1areJe1ção da emenda

EMENDA 2TO180 1-1
AUTDR, -JOSE CARLOS SABÚI A - PSB
SUPRESS1VA PARECER PELA APROVAÇÃO PARCIAL

Supressão tota 1 do Art 190, (I I e paragrafo
único)
( I I _ a pr-opr-n edade produt 1 va )
(Parágrafo OnlCO A lei garantlrã tratamento
especial a propriedade or-oout iva e f txar-á normas
para o cumprimento dos r-eqtn s i tos r-eIat ivos a sua
função sccvat )

PARECER
A emenda proposta rrrterrta suor umr- o lnC1SO 11 do art

190, que de'ter-nuna a oroor-i edade pr-ocu't tva como sendo
insucetível de desapr-cor ração para fins de reforma açr-á
ria, e o seu parágrafo úm co , que d rspõe que a 'le t garan~

t ir-á tratamento espec ra l a essas propriedades e f i xar-a nor-:
mas para o cumor-rrnerrto da sua função eocta 1

Concordamos com o autor da emenda quanto á oportun 1-
dade da supressão do mc f so 11 do art 190.

O art 191 do Projeto de Conat rtu tcão d i spõe sobre
os cr r tér-ros que car-acter rzem o curror trnerrto da função so
cial da pr-opr tedade rural

Te r s cr-t-tér-ros englobam desde o apr-ove r tarnerrto r-ac ro-

na 1 e adequado da terra. a ut 111 zação adequada dos recursos
natur-aj s e preservação do meio ambrerrte , ate a observênc ta
das d1Sposições regulamentadoras do trabalho e a exploração
que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e proprletarlos

Para que a proprledade seca car-acter-i zada como pro-
dutiva, deverá cunor tr- todos os r-tens do supr-ac rtaoo dlSPOS1
tlvO

Pelo exposto, concordamos que "manter a pr-oor iedade
produt 1va como sendo 1nsuscet í ve I de desapropr 1ação para
flns"de Reforma Agrarla, mesmo que ela não cumpra a sua fun
ção socrat representa um empeCl lho total a vns't rtuvçêo da
Reforma Agrar 1a em nosso Pa1s"

Pela aprovação par-c ia t

exterior e o desenvolvimento da ecooorma como um todo
Pela reJei cão ,

EMENDA 2TO1804-5
AUTOR' ADEMIR ANDRADE - PSB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

suor una-se do texto do Projeto de
Cons't t tu rção (B) 20 turno, Art 50, XII a
expressão "flagrante de l t to"

PARECER
Exc l u tr- "flagrante de l t-to" do texto do art 50, mef se

XI I, como pretende o autor da emenda, seria unped u- a ação
po l tc iat , pronta e segura, tndepenoerrtemarrte de de'terrmnação
Judlclal, nas s rtuações em que o ato de l i tuoso foi cometido
fora e próx uno a casa, mas a ela se recolhendo o agente

Além dlSS0, há a h rpó tesse , esta sem dúvida ma i s grave, de
não se encontrar o morador, durante a no i te , em condrções de
autor-izar- O lngresso, em seu aSl10, dos agentes pub l icos ou
qua t squer- pessoas capazes de prender ou testemunhar contra o
agente do 111Clto

Sou pe1areje1cão da emenda

EMENDA 2TO1805-3
AUTOR ADEMIR ANDRADE - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr-1ma-se do texto do Proaeto de
Cons't t tu tçãc (B) ArL 180. § 40, as expressoes
"car-unoàve i s" e "na forma de lel"

PARECER
Segundo o art 180, § 40 , do Projeto de Const itu rção

(B), "as cooper-at t vas têm pr ior-tdade na autor-rzação ou con
cessão para oesou i sa e lavra dos recursos e Jazidas miner-a i s
garlmpav81s, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fi-
xadas de acordo com o art 21, XXV. na forma da 1e 1" .

A Emenda 2T01B05/3 pr-opõe a supressão da palavra "gar,m
páV81S" e da expressão "na forma da Ie i"

Com a or-irne ir-a modrf tcaçêo mdrcada , em todo t rpo de
m1ner-ação - e não 80 gar 1rnpo ~ ser1a dada pr ior 1dada a ccooe
r-at ivas , o que poder-ta retardar a ut t l i zação de t ecno'lcç ia na
rmner-açãc

A boa t écrn ca legls1atlva recomenda a manutenção da ex
preasão objeto da segunda rnodi f i cação or-etendrda

Pela reJelção da Emenda

EMENDA 2TO1806-1
AUTOR ADEMI R ANDRADE - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ee . do texto do Projeto de
Cons't t tu rção (B) o Art 190 (supressão total do
ar-t ico)
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EMENDA 2TO18D3-7
AUTOR ADEMIR ANDRADE - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TO1802-9
AUTOR JOSE CARLDS SABDl A - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

- PSB
PARECER PELA REJEI çÃO

EMENDA 2TO1808-8
AUTOR JAMI L HADDAD
SUPRESSIVA

PARECER
Pretende o autor, com a supressão da expressão 11 e. du

rante o per-rodo do ser-v rço rml t tar- obrigatorlo, os conscr r
tos", do § 20 do art 14, confer-ir- ° d'i r-e-l-to de voto aos
rnt l r-tar-ea que estão no ser-v-iço trn c i a l , na qual rdade de cons
cr t tce

Somos pela exclusão dos conscr t tos porque os mesmos, du
rante o per. odo e 1e, tora 1, quando as Forças Armadas são re
ou i s i tadas pela Justlça Eleltoral, são mobil lzados para cum
prlr essa mlssão

PARECER
As pequenas e med1as propr 1edades rura 1s são as respon

sáve rs pela produção da quase t o'ta l i dade dos a l trrerrtos ba
SlCOS para o consumo inter-no. além de empregar slgniflcatlvo
cont 1ncerrte de mão-de-obra

Estes rnot ivos .ja são suf rc ierrtes para .just t f rcar- a metu-
são no texto Cons t r tuc i ona l de dlSPOSltlVO que de'terrmne a
lnexproprlabl1ldade da pequena e medra pr-ccr tedade rural

Pela r-e.ie rção

suor-una-se do texto do ProJeto de
Cone't r tu t çêo (B) 20 turno, Art 14, § 20 a
expressão 11 e, durate o per todo do serv rço
mr l r tar- obr tçator ro , os conscr-i tos '

dedotextodoSupr ima-ee
Constitu'ção \B}

Suprima-se a parte f rna l do Artigo 40, que
d i spõe

"e das fundações púb l rcas , " flcando o
Art 19Q com a SegUlnte redação

"Art 40 _ A Unrão , os Estados, o D,str,to
Federal e os MunicíploS mst i tutr-ão , no êmbt-tc de
sua comoe't ênc i a , r-emme Jurídlco úrrrco e p l anos de
carreira para os ser-v idor-es da admrn rstr-acãc
púb l ica drreta e das autar-qo ias ' I

PARECER:
A emenda pretende suorumr- do caput do art 40 do Pro

Jeto de Const i tu tção a expressão "e das fundações pub l i cas"
O art. 40 trata do reglme jurldlco urnco e planos de carrei
ra para os serv1dores púb1icos O autor da emenda não concor
da em estender esse reg'me Jurldlco dos ser-v i dor-es púb l i cos
para as fundações púb 11cas

Optamos pela manutenção do texto aprovado no 10 tur
no, mc tutndo-se os ser-vrcor-es das fundações oúb l i cas

Votamos pela r-e.re rcão da emenda

Supr i mam-se do texto do ProJeto de
Const,tu,ção (B) 20 turno, Art 40, § 20 a
referênc,a aos ,nc,sos (IV, VI, VII. VIII,IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIII, e XXX)

§ 20 Apllca-se a esses servldores o
dlSpostO no art 70, (Iv, VI, VII, VIII, IX, XII,
XIII. XV,XVI. XVII. XVIII, XIX. XX, XXII, XXIII e
XXX)

PARECER
A emenda pretende supr,m1r do § 20 do art 40 do ProJeto

de ConstltulÇão a referêncla aos lnclSOS "IV, VI, VII, VIII,
IX, XII, XIII, XV. XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. XXII, XXIII e
XXX", com a Justlflcatlva de que os funcl0narl0S publlCOS
devem Ter os mesmo dlreltos dos empregados das empresas prl
vadas

O teor do menclonado argumento não encontra precedente em
nossa tradlção trabalhlsta 8, portanto, somos pela reJelção
da emenda

Suprlma-se do texto do PreJeto de
Const,tu,ção (B) a a1,nea "E" do Art 161, § 20 ,
XII

Supressão total da allnea "E 1
I

E) Excluir da lnCldência do lmposto, nas
exportações para o exterl0r, serVlços e outros
produtos alem dos menClonados no lnClsa X, "8",

PARECER
A palltlca relativa ao comerClo exterlor preClsa aJus

tar-se à dlnãmlca da economla lnterna e lnternaclonal, ra
zão por que se torna dlfíCl1 estabelecer, a nlvel constltu
cional, a abrangência da lmunldade das exportações

O lncentlvo e a promoção das exportações de bens e ser
V1ÇOS, no entanto. deve ser unlforme. em todo o Pals, o que
eXlge o seu estabeleClmento a nível central Para salvaguar
dar eventuals abusos, em detrlmento dos Estados ou dos Munl
CíPl0S, os arts 161, § 20, lnC1SO XII, allneas "e" e "f", e
162, §40, remetefT' à 181 complementar, SUJ81ta, portanto, a
"quorumU qual1ficado, a flxação dos bens e serVlços a se
rem 1iberados da tributação, aSSlm como a deflnlção da a
brangênc i a do benef 1c i o

A supressão pura e slmples dos dlSPOSltlVOS cltados po-
derla, portanto, comprometer toda a pol 'itlca de comêrclo

EMENDA 2TO1809-6
AUTOR JAMI L HADDAD
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEI çÃO

- PSB
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EMENDA 2T01810-0

AUTOR JAMIL HADDAD
SUPRESSIVA

- PS8
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01814-2
AUTOR JOÃO HERRMANN NETO - PMD8
POR CONTRAD I çÃO PARECER PELA REJEI çÃO

Supr trnarn-ese do Art 10 des Disposlções
Tr-ans i tor i as as expressões

" foram cassados ou
po l r t i cos I'

no período de 15 de Julho a 31 de
dezembro de 1969, por ato da então Presldente da

Repúbl ~ca d~~de que comprovem terem s ido estes
e ivacos do V1C10 grave' J

Art 10 _ Os que, por mot ivos exc lus ivamerrte
po l ít'005, foram cassados ou tiveram seus dir-e rtcs
oo l i t rcos suspensos no período de 15 de Julho a 31
de dezembro de 1969 por ato do então Presidente da
Repúb 1, ca , poderão requerer ao Supremo Tr 1buna1
Federal o r-econnec rmerrto dos dtr-e i tos e vantagens
trrterr-omp tdos pelos atos pun rt ivcs , desde que
comprovem terem s1db estes e ivacíos de VíC1Q grave

PARECER
A emenda pretende suor imir- parte do art 10 das D1SpOSi

ções Transltórlas com o obdet rvo de tornar m815 abrangente o
d i spos t t tvo que trata da aru et ra àqueles que foram purudos
com a perda de empregos no ser-v-ice pub11CO

Optamos, porém, por manter o texto da arn s't ra tal como
aprovado no 10 turno de votação, op mando pela reJelção da
emenda

EMENDA 2T01811-8
AUTOR JOÃO HERRMANN NETO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supressão total do Art 179, "Caput"" e §§
10 e 20

PARECER
Entendemos que o d t spos t t tvo sob exame de l rmi ta , com

proprledade, a ação do poder pub l rco na atividade econón11c8,
ao tempo em que faz menção exp t rcrt a aquelas a't r v t dacíess que a
Ie i def irnr-a como sendo de lmperativo da segurança nac rona l
ou de relevante irrter-esse co l et ivo

Pe1areje 1ção ca emenda

EMENDA 2T01812-5
AUTOR JDÃO HERRMANN NETO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do texto do Projeto de
Cons t r tu i ção (B) 20 turno, Art 159 § 30 I I I
(supressâo total do rnc t so]

PARECER
A trnurn dade do trnpos to sabre produtos rndus'tr-r a'l t zaocs

para produtos mdus-tr- i a i raeoes des'r macos ao exterior, pr-e
v t srt a no Art 159. § 30 . 1nC1SO Ll L, oust t t tca-ee por duas
r~zões pr'nc io315 pr- irne u-amerrre , por assegur-ar as exporta
çoes ds crcdutos manufaturados ao exterlor sem o or.rs ' do r-e
f er i do imposto, independentemente da política eventual aco
tada pelo Governo, com o ob.je-t t vo de promover a cornoet tv ioa
de dos produtos nacrona i s no mercado externo e o creSClmen
t? da econom-ia naciona l , em segundo lugar, car-a não haver
duvldas no sentido de que o r-efer-j oo trnpos'to federal d i span
sará o mesmo tratamento tr-ibutar-io , às expor-tações, que os
Estados e o Dis!r1to Federal deverão dar. no âmblto do impos-
to sobre operaçoes r-elat ivas à c tr-cu lação de mercador las e
sobre prestação de ser-v icos de transporte lr'1terestadua1 e
trrtermurn c rpa l e de comunicação, de conformidade com o Art.
161. § 20 . lnC1SO X. al ínea "a" O mesmo tratamento tambem
atinge o rrnpos to rncrrrc tpa t sobre serv rços de qualquer natu
~~~~. face ao d'r spos'to no art 162, § 40 , 1nC1S0 Ll , do Pro-

Pela r-e.ie rcac

EMENDA 2T01813-4
AUTOR JOÃO HERRMANN NETO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do texto do Pr o.je to ae
Const i-tu rcâo (B) 20 turno, Art 161, § 20 XII
"f" a expressão "e exportação para o ex'ter-ror-"

PARECER
A trnurn dade tr ioutar ia das exportações de produtos rn

dus'tr ia t rzaoos ou a desoneração tr ibutar ie de serv icos pres
tados no exter ror-. a ser def rrn da em Ie i complementar, in
c?usive dos tr-ibutos que tiverem lncid,do sobre os r-esoect r
vos msumos , são pressupostos eaaenc i a t s ao desenvov rmerrto
de uma pol ít1ca coerente e ef1caz de 1ncent1vo das exporta
ções e de desenvolvlmento da economla naclanal v1sta no seu
conJunto

Para sa 1vaguardar eventua 1s abusos no desenvo1v 1mento
da refer1da pol1t1ca, pelo poder central, os arts 161, §20 ,
lnC1SO XII, allneas lI e " e "f", e 162, §40 . lnC150 11, reme
tem à lei complementar, sUJeita, portanto, a "quorum" qua
lif1cado, a deflnlção da natureza dos bens e serVlços a se
rem abrangldos, aSSlm como da extensão da desoneração, no
que tange ;2 lmpostos estaduals ou munlC1pa1s

A supressão de termos proposta na emenda, podera , por-
tanto, comprometer. ou restrlnglr excesslvamente. o desenvo1
vlmento da pol1tlca econôm1ca naclonal

Pela reJelção

Deve ser dado ao Paragrafo 20. do ar-t rço 184
a seçu 1nte redação

"§ 20 - Serão bras i l 61 res os armadores e os
propr,etarlos das embarcações nac tona i s Os
comandantes e os ot tc ia i e serão bras11elros natos
e pelo menos 2/3 (d01S terços) dos dema t s
t r tpu larrtes serão bras t Ie tr-os"

PARECER
A proposta tem por f 1 na 1 , dade a lterar a redação do §20

do art 184 do ProJeto para eXlglr que os Comandantes e Ofi
Cla1S das embarcações nac tonars se.iam bras11e1ros natos, con
forme a leglslação v rçerrte

Não vuroe corrtr-ad rção do r-efer-ido parágrafo cem o
art 184, § 20 , uma vez que não há a eXlgênc1a no texto
const t tuc rona l de que esses cargos devam ser pr tvat tvosdas
Forças Armadas

Somos, p01S, pela r e.re icãc

EM~NDA 2T01815-1
AUTOR RAQUEL CAPI BERI BE - PSB
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

sucr-una-se do texto do ProJeto de
Const rtutcao (B) 20 turno, Art 70, XXXI I I a
expressão "salvo na condrção de aprend1z""

PARECER
Optamos por manter no texto do ProJeto de Cons-t t-tu tção

o mctso XXXIII do art 70 que pr-o ibe o trabalho notur
no, cer iacso ou msa lubr-e aos menores de dezorto e de
qua 1quer t r-aba 1ho a menores de quartoze anos, sa1vo na
cond'i ção de aor-endrz , tal como aprovado no 10 turno de
votação da Const i tu rrrte

Por 1sso, sornas pe 1a r-e.re i ção da emenda

EMENDA 2TO181B-9
AUTOR RAQUEL CAPIBERIBE - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr trna-rse do texto do PrOJeto de
Const 1 tUl ção (8) do Art 172, § 60 • a expressão
11 e, se até o encerramento do per-iodo
leg1S1atlvo não for devo l v i do para sanção, será
promulgado como 'le i ""

PARECER
Pela reJe1ção, nos termos do parecer a emenda
no 2TOl771-5

EMENDA 2TO1817 -7
AUTOR RAQUEL CAPIBERIBE - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJ!;IÇÃO

Suor-una-se do texto do Pro,Jeto de
Conet r tu i cêo (SI 20 turno. Art 176, 11
(Supressão total do mcr so)

( I I - propr 1edade pr r vada )

PARECER
No sistema cap r ta l r s ta , o esforço de desenvolv imerrto só

lograra êx r-to , se a estrutura de organlzação econórmca t iver
como base a ,ntegração capital-trabalho

Neste contexto, é imcer-t merrte retirar do elenco de pr-nri
CiPl0S bàs rcos da ordem econômica a expressão "pr-opr tedaoe
privada" .

Pela re.ie ição

EMENDA 2T01816-5
AUTOR RAQUEL CAPI BERI BE - PSB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Sucr-rmarn-se do texto do Pr-o.jeto de
Corrs't r-tu t cão (B) 20 turno no Ato das D1Sposlções
Cone-t i tuciona i e rr-ens rtor ias
. Art 90 ao cargo, emprego, posto ou
gradução a que 'ter tam drre rto se est ivessem no
serv 1ço at 1vo , obedec 1dos os prazos de permanênc 1a
em a't tv rdade prev t s toe nas 'le r s e regulamentos
vrcerrtes e respeitadas as cer-ecter í st rcas e
pecu t t ar tdaoes propr tas das carreiras dos
serv idor-es púb l icos C1V1S e rm l rtar-es , observando
os respectlvos r-ec tmes Jurldicos

PARECER
A emenda pretende sucr imir- parte do texto do art 90 das

o rscos icões Transltorlas Esse ar-t mo trata da concessêo de
ern st ia aos at inç rdos por mot i vações oo'lrt i cas

Optamos por manter o texto irrteçra l do art 90 tal como
aprovado no 10 turno de votação

Pela r-eoe i ção

EM~NDA 2T01B19-3
AUTOR JAYME SANTANA - PSDB
POR ERRO PARECER PELA APROVAÇÃO

Substltulr a redação do art 103 "caput"
pelo art 117 do ProJeto aprovado em plenarlo

PAR::CER'
O ObJetlvo da presente Emenda e ldênt1Co ao da de

no 129-1. 1stO a, Subst1tulr. no "capul:" do art 103, a ex
pressão "cr1arão" por "lnsta larêo"

O nosso parece- é pe 1a apro,/ação da Emenda, corr 1g' ndo



erro material da redação final de pr-rme tr-c turno, sob os
fundamentos que nos levaram a erm t rr parecer favoravel à
Emenda no 129-1

Pe1a aprovação da Emenda e o nosso parecer
EMENDA 2TO1828-6

AUTOR NELTON FRIEDRICH - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

175

Suprima-se o § 20 do ert 90, do ProJeto
de Corts't t tu i ção "8"

Supr rma-ee no lnC1SO I I do Art 70, a
expressão "Complementar"

PARECER
Maru fesrto-rne pela aprovação, nos termos do parecer ofere

Cl do a Emenda no 2T00003-1

EMENDA 2TO1820-7
AUTOR JAYME SANTANA - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Votamos pela reJelção da emenda

PARECER
Inex i s-te conf l r to apontado entre o § 20 do Art 170

(o qual se pretende sucr imu-) , que au tor i za o Banco Central
do Brasi 1 a comprar e vender títulos da Ermeeãc do Tesouro
Nac iona l com o ob.jet ivo de regular a oferta de moeda ou a
taxa de Juros, com os tnc i sos IV e V do Art 197, que trans
fere para lei complementar a organlzação, o func ioremerrto e
as at r rbu i ções do Banco Central do Br-as r l

Pela reJelçâo.

PARECER
A emenda pretende supr trm r a expressão "concessão

a" do lnC1SO XI do art 21 do Pro.reto de Const r tu i ção
Como no caso das dema 1 s emendas a respe 1to dessa matér ia,
que 'trata dos eer-v t çoe telefônlcos, telegrãf1cos e de
tr-ansmi ssêo de dados, optamos por manter o texto or rç f na l ,
aprovado no 10 turno de votação, por acordo de l rderan
ces

EMENDA 2TD1827-4
AUTOR JAYME SANTANA - PS08
SUPRESS I VA PARECER PELA REJEI çÃO

Art 21, XI _ ProJeto (B)
SUprlm1.r, no art 21, mc i so XI, o seçu irrte

trecho "concessão a"
Em consequência, a redação passara a ser a

seçurrrte
_"explorar cnr-etamerrte ÓU medrarrte empresas

sob controle ac ionar-ro estatal os ser-v i ços
telefõrncos, telegráf"tcos, de transm"tssão de dados
e demat s servrcos púb l rcos de te lecoromcacões E
assegurada a prestação de ser-v iços de irrrcrmacões
por errt tdadas de drr-e t to pr rvado atraves da rede
púo'l tca de 'te tecommrcações explorado pela Un1ão "

Supr1mir o § 20 do art 170 que autor tze o
Banco a comprar e vender t t tu tos da erm asão do
Tesouro Nacional com o obJet1vo de regular a
oferta da moeda ou a taxa de Juros, dlSPOSltlVO em
conf l t to com os lnC1SOS IV e V do art 197 que
transferem para 181 complementar a cr-cam aação , o
f'unc tonamerrto e as atrlbulções do Banco Central do
Bras t l

- PSDB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2TD1822-3
AUTOR KOYU IHA
SUPRESSIVA

EMENDA 2T01823-1
AUTOR NELTON FRIEDRICH - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A emenda r-et ir-a do texto a necessidade de l e i complemen

tar para regular a proteção do emprego contra desped-ida ar-b r
trárla

Pela d-imensão da matér-ia. o status de le1 complementar é
essene 1a 1 para sua d 1scussão

Cons tder-ando que a redação do lnC1SO I do art. 7 resul-
tou de acordo entre as 'l tder'ancas , nosso parecer ê pela re-
je1ção da proposta

PARECER'
A emenda em eplgrafe irrterrta supr rrmr' d1SPOSltlVO que su

Je 1ta os r-esponsave 1s por abusos comet 1dos, no caso de greve,
as penas da 1e1

A proposta deve ser reJel tada por entendermos que desco
rnedimerrtos prec i sern ser r-esoonsab i l rzados

EMENDA 2T01B21-5
AUTOR JAYME SANTANA - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA APROVAÇÃO

Art 30, li I _ Pr-ooe to (B)
suor um} do tnc i so I I I do art 30 do Projeto

de Cons t t tu t ção a expressão "tr-inta e"

Supr ima-ae a expressão "Pelo poder
MUnlClpal" do art 187 do Pr'o.jeto "B"

PARECER
Ob.jet 1va a Emenda alterar a redação do caput do art 187

do Pr-o.ieto . por coer-énc ia com outros ar-t iços
Entendemos que o texto deve corrt tnuer' como proposto,

uma vez que ê1e não t irm ta e nem modtf rca outros dt spos t t i 
vos Apenas dá mai s clareza á mater ia

Pela r-e.ie i cão

EMENDA 2TO1824-0
AUTOR NELTON FRIEDRICH - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ae , no art 70 lnC1S0 XI, as
expressões

"excepc1nalmente" conforme def1n1do
em le i ",

EMENDA 2TO1828-2
AUTOR FRANCI SCO AMARAL -_ PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

suor-una-se a palavra "ate" do lnC1SO I I do
artlgO 161

PARECER
O s i s'terna tr ibutar io proposto no ProJeto optou ore 

ferencialmente pela colocação de t nm tes máx tmoe para os
trnpos tos de comoe t énc ra estadual ou mm ic ipa l , para de t-:
xar ma10r margem qe decvsão e de adequação de seus trlbutos
as pecu l rar-rdades r-eo iooa is e loca i s

A supressão proposta corrtr-er ia a opção adotada para o
s i s terna 'tr-tbu tar-io , no seu conjunto

Pela r-e.je rçêo

Emenda Supress 1 va _ ProJeto de Const 1tu 1 cão
8 _ 20 Turno

suor ima-se do § 10 do art 104 a segumte
expressão "conjuntamente com os demais Poderes"

PARECER
Tem em vista a Emenda a supressão, § t do art 104, da

expressão "con.jurrtamerrtevccm os demais Poderes"
Estabelece, bas tcamerrte , o dt spcs t t ivo sob proposta de mo

dtf rcacão , medrarrte a supressão cop t t ada , que "os tribunais
elaborarão suas propostas or-çamerrtar ias dentro dos l1m1tes
eat rpu l ados conjuntamente com os dernai s Poderes.

Aflrma o nobre Autor da Emenda que a 'le t de d'ir-etr-izes
or-cemerrter ias - o Que é ver-dade i r-o - estabelecerá os parãme
tros que or-ientar-ão a elaboração das propostas or-camenta
r ias de todos os Poderes" e que não ex i ste forma prat i ca de'
assegurar a r-eun ião dos tr""ês Poderes ao f rm de se estabele
cer "11mltes de forma conjunta" Como a autonorma acrmmstr-a
t i va e f mance ir-a - aduz mai s o nobre Autor da Emenda - ,Ja
se acha assegurada no caput do art 104 - cabendo, adema 1s , a
Le r Complementar r-efer-rce no § 9 do art 171, exol tc r-tar
"de mane ir-a t écrn ca e ob.iet iva como runc ronar-e a 1a1 de di
retrlzes". a expressão sob proposta de supressão, const rtui
e 1ementa comp11cador , desnecessár 1o e sua supressão a inda
mai s se Justlflca para conc,l lar o texto com o do § 3 do
art 133, que, ao assegurar"" a autonomla admlnSltratlva e fl
nancelra do MlnlstérlD Públ1CO, não contem a restr1ção do di
relTO de aglr Que deflul da clausula sob pr:lposta de supres
são

Acel "tamos, por 1nte1rc, a fundamentação que Just lflca a
proposta de supressão sub examlne, conclulndo pela aprovação
da respect 1va Emenda

Pe 1a aprovação

PARECER
Trata-se de Emenda que trrterrt a euor-rmu- a palavra "ex-

cepc rcna tmerrte" do texto do i tem XI do art 70 do Pr'o.je'to
de Cons't t tu tção Com lSS0, pretende o seu autor que a par-
t rc tpação dos trabalhadores na gestão da empresa ocorra nor
malmente e, não, excepc iona lmerrte

A par-t rc rpacão dos trabalhadores na gestão da empresa
ccnst t tur , sem dúvr da alguma, ques-tão bem de l rcada e que
deve ser tratada de forma gradua 1

E evidente que não se pode, de forma genérlca, r-et u-ar
do empresár 1o a 11berdade de comandar a sua empresa, o que

pode redundar em má admm t s tr-ação , com o rlSCO, tnc f us ive , de
levá-la á bancarrota

Parece-nos, POls , ma1s acertada a redação aprovada para
o 1tem XI do art 70 do Pr-o.je-to

Pela reJelção

EMENDA 2TO1825-8
AUTOR NELTON FRIEDRICH - PSD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-sse , no art 10, as expressões
"co l eq t acos dos "pub l lCOS", f t cando ass un

redlgído o art 190
"Art 10 _ E assegurada a part 1 c 1pação dos

traba lhadores e empregados nos or-çãos onde seus
lnteresses proe i ss ronar s ou pr-ev rdenc rar-ros se.jam
ob.jero de cn scussao e de'l tber-açêo"

PARECER
ObJetlva a .emenda estender o alcance do dlrelto de par

tlclpaçao de trabalhadores e empregadores a todos os orgãos,
publ1cos ou prlvados, 811mlnando a restrlção proposta no ar
t,gO 10

A supressão pretend1da descaracter1za o sent1do da mate
rla l P01S apenas os órgãos publlCOS podem lmpor ObrlgaçÕeS
de natureza soc 1a 1 e f 1sca 1, o que não acontece com as empre
sas pr 1vadas

EMENDA 2TO1829-1
AUTOR JOSt: JORGE
SUPRESSIVA

- PFL
PARECER PELA APROVAÇÃO



Art 161, para o mC1SO refendo, s rtuando-a após
as palavras "Senado Federal"

suor-una-se o 1nC1SO X do art 53 do Projeto
de Const i ru rção "B"

PARECER
Sou pe 1a aprovação da emenda, nos termos do parecer a de

no 2T00875/9

PARECER
Não vemos contr-ad ição entre as a l ineas "a" e "b" do in 

0150 V e o mC1SO VI, do § 20 do art 161 Enquanto a cr t
meir-a faculta ao Senado Federal o es'taoe tec imerrto de a l tcuo 
tas rmrnmas nas operações -mt er-nas , para o trnpos to de que
trata 0 mcrso I, a1 inea "b", a segunda faculta, a meSITIa Ca-
sa do Congresso Nac iona l , a f i xação de a l icuc'tas max rmas ,
nas mesmas operações A or rme rr-e faculdade pode ser exer-c ica
rnedvarrte resolução de mrc iat tva de um terço e apr'ovda pe
la rnator-ra absoluta dos membros do Senado Federal A segun
da, alem de ex tp tr- O mesmo "quorum", tem mai s uma cono icão
a resolução de conf t t to especlflco que envolva mter-ssse
de Estadas O rnenc ionaoo lnC1SO VI, por sua vez, estabe
lece que as alíquotas irrter-nas , em questão, não poderão ser
lnfer10res as or-ev i stas para as operações trrter-astedua ta
salvo de l iber-ação em contr-ar ic dos Estados e do 01str1to Fe 
dera 1. para a concessão de i senções e benef i c 1OS f 1SCa1s
Neste caso. não ha conf l i to , mas errtendtmerrto , Que torna cn s
pensave1 a 1ntervenção do Senado

Pela ReJelç"o

176
EMENDA 2TO 1830-4

AUTOR EUCLI DES SCALCO - PSDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ee da a l rnea "b", do lnC1SQ I. do
art 161 (Título VI, Cao rtu to I, seção IV) as
expressões" lnterestadual e rrrter-mun tc tpa l ,
dando a segu 1nte redação

"Art 161_
I _ rrnpos to sobre
a) •
b ) operações r-elat ives à c ir-cu lação de

mercador 1as e sobre .pr-estação de ser-v icos de
transporte e de camun 1cação. a 1nda que as
operações e as prestações se u-ne-rem no ex'ter-j or-"

PARECER
A dlstr,bulçâo das compet ênc ras , prevlsta no s istema

tr-ibutar io proposto no ProJeto. obedece a cr rter tos dese
Jávels de pr-ooor-c tonat i daoe das r-ece t ras tr-rbut àr ras que de
vem caber a cada esfera de poder P011tlCO

A amp 11 ação do campo de 1nc 1dénc i a do 1mpesto sobre ope 
rações re1at i vas a c, rcu 1ação de mercador 1 as e sobre
prestação de ser-v tços de transporte lnterestadual e tr-rtar' 
rnurric rpa t e de corrom cacão , de comoetênci a dos Estados e
do Distrito Federal, com consequente redução do campo de
rnc tdênc ta do rrnpos to rnurn c tpa l sobre serv tços de qualquer
natureza gerar1a desequ1l1brlo na nr-opor-c iona l tdaoe prapos 
ta

Pela reJelção

EMENDA 2T01831-2
AUTOR ROBERTO BRANT - st»
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se, do lnC1SO 111 do § 20 do Art
44. as palavras "f i s icas ou"

EMENDA 2TD 1836-3
AUTOR JOSIÕ SERRA
SUPRESS1VA

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

Supr-rma-ee o paragrafo 20 do art 197

Acrescente-se ao f rna l do "caput" do ar t rço
22 do Ato das D'rspos i çõas Tr-ans i tór ras • a
expressão "e urnver-e toacee'' "

EMENDA 2TO 1832-1
AUTOR ROBERTO BRANT - S/P
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A exc1usao de pessoas f 1S 1cas da eventua1 1serição , redu

ção Ou dlferlmento temporarl0 de t r tbutos f eder-a rs , coma Quer
o t lus'tr-e Const t tu rrrte , vir-ia a cnf rcut ter a e las't ic rdace do
poder púb11CO na promoção do desenvo lv imerrto regl0nal - por
exemplo, trnpoas tb t j t-tando o r-ecessar io mceot ivc para QUe
cr-of i ss rona t s t rber-a rs se domi c t 'l-tem em reglões mat e carentes
do Pa rs

Pela reJelção, P01S

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

EMENDA 2TO1838-0
AUTOR GENÉSIO BERNARD I NO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
Cone roer-amos mu-rro mara mter-assarrte e ob.jet tvo manter o

texto, Que nos parece rna i s abrangente
Pela reJelção

EMENDA. 2TD 1837-1
AUTOR MAURO CAMPOS
SUPRESSIVA

Supr tma-ae o ar-t icc 23 do Ata das
D1Sposlções Tr-ans rtor-tas

suer-rma-ss do caput do ar-t rcc 193 a
expressão "e devolutas"

PARECER
O escopo da presente emenda ê a supressão do art 23 e

seu oar-acrafo UnlCO do Ato das D1Sposlções Const rtuc ionais
Trans1tórlas Sa l i errta o 1lustre autor que o d t spos r t tvo a
provado estabelece or-iv t Iécros e vantagens d r scr-nmna-tor-f as
e lnJustas A par d t s to e danoso ao er-at- to púb11co Entende
mos Que, realmente, a apcserrtadcr-te deve reger-se pela 1e1
v i çerrt e a data da tnat tvação De lembrar que aos ser-vroor-es
mat ivos o texto coris t r tuc iona l Ja assegura a par t dade de
remuneração com os ser-v idor-es em a't tv rdade nos exatos termos
do § 4 • do ar- t 41

Pe 1a aprovação

- PSOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

EMENDA 2T01B33-9
AUTOR: JOSE SERRA
POR OMISSÃO

PARECER
A emenda pretende supr1m1r o parágrafo 20 do art 197

do ProJeto de Cons t t tu i ção Esse dlSPOSltlVO trata do depos i 
to e ap l tcacão de recursos f mance ir-os em trtst r tu rçõas reg10
na te de cr-éd i ro

Optamos por manter o d r spos r t rvc tal como aor-ovedo no
10 turno de votação da Const 1tu 1ção , não vendo razão nas
preocupações externadas pe 1o autor da emenda

Pela r-e.reicãc

PARECER
A pretensão da emenda em aná l i se e a rnodt f i cação r-edac i

anal do art 22 do Ato das D1Sposlções Cons t t tuc iona i s Tran
s t tór ias

A redação do dlSPOSltlVO resultou de amplo debate no
or ime u-o turno de d i scussão e votação e nosso parecer e pe
la manutenção do texto or1g1nal Pela r e.je t çêo

EMENDA 2TD 1839-B
AUTOR GENESIO BERNARD I NO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJE1ÇÃO

sucr mnr- o r-tem I I I. do a.rtlQO 191, do
ProJeto de Const 1 tu 1 çêo "B"

PARECER
A prapos 1cão merece cons 1dsr-acão , na med1da em que busca

ev rtar- futuras lnterpretaçôes contrad1tór1as, embora me pare-
ça claro que O exerC1ClO de competêncla que O lnC1s0 V do
art 53 atr1bu1 ao Senado Federal havera de Ocorrer '::iob os
d1tames de 181 complementar prev1sta no art 169

Pe 1a aprovação da emenda

Dê-se ao lnC1S0 V do art 53, a seçu irrte
redação "observado o d r spos-to na 1e1 complementar
a que Se refere o art 169" E transformem-se os
lnC1SoS V. VI, VII, VIII e IX. do r-efer-too art1go,
com a mesma redação do Projeto 8. em a lineas ("a" ,
"b", "c". "d", e "e") do 1nC1SO c i taoo
Consequentemente, renumere-se os dema i s 1nC1SOS do
ar t rco

EMENDA 2TO1B34-7
AUTDR JOSIÕ SERRA
POR CONTRAD I çÃO

- PSDB
PARECER PELA APROVAÇÃO

PARECER
E t r ad t cão dos u l t uros textos cons't t tuc iona i s . reaf1rmar

a função SOCIAL da cr-ocr t ecíede rur-al
A função soc ra t de mede por- cr-t-t ér tcia (espec-rt rcaoos nos

lnC1SOS de I a IV do art 191) O ccnaunto desses cr-rter-vos
e um r-ef'er-enc ia l ob.iet ivo , a par t u- do oua l se pode Julgar a
adequação da r-ea l tdade a norma cons't i tuc tona l

Neste sent ido , somos pela manutenção lntegral do ar-tiqo
e seus lnC1S0S

Pela r-e.je i cão

EMENDA 2TO1840-1
AUTOR GENIÕS IO BE~NARD I NO - PMDB
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprlma-se do § 40. do art1go 179 a
expressão "que Vlse a dom1naçao dos mercados. à
el1minação da concorrênCla e ao aumento arbltrarlo
dos 1ucros" "

Transf 1ra-se a expressão ..para ~ reso1ver
confl1to eSpeC'1flCO Que envolva 1nferesse de
Estados'''' da al ínea "b", do lnc,sO V. da § 20 , do

EMENDA, 2TD 1835-5
AUTOR JOSE SE'1RA
POR CONTRADI çÃO

- PSOB
PARECER PELA REJEIÇÃO

PARECER
A le1 que repr1mlra o abuso do poder econômlco, obvla-

mente, não se 11ffi1tara a cons1derar como tal somente os Que
Vlsarem a domlnação dos mercados. ã ellmlnação da concorrên
Cla e ao aumento arb1 trar10 dos lucros necessa
rlamente levara em cons1deração esses que a norma constltu
Clona} expllc1ta

Pela reJe1ção



EMENDA 2TO1841-0
AUTOR GEN~S 10 8ERNARD I NO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Suprima-se do § 30 do artigo 109 a
. expressão "em tese"

PARECER
A emenda resulta oreoudrceoa. em v-ir-tude da aprovação da

emenda 2TO1603-4, ma1s abrangente

EMENDA 2TO1842-8
AUTOR: MAUR1C10 NASSER - PMD8
POR CONTRADIÇÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Para sanar corrtr-adrção entre o tnc rso LXXII
do art 60, e a l mea "d", do lnC1S0 "I", do ar-t
108 do Pr-o.re'to "8", ambos d i spondo sobre "mandado
de 1 n.junção", propomos

Pr- ime tr-o- suor umr I da a1 ínea "d" do mc f so
UI" do artigo 108 do Pr-oae-to 118". a expressão
"mandado de i n.junção" ,

Segundo. acrescentar ao referido inciso "I"
do artigo 108 do ProJeto "8", uma nova al inea (r),
com a seguinte redação'

"r ) o mandado de i njunção quando a
elaboração da norma regulamentadora for atr-tburção
do Pr-es iderrte da RepObl tca, do Congresso Nacional,
da Cámara dos Deputados, do Senado Federa1 , das
Mesas de uma dessas Casas Leglslatlvas. do
Tr rbuna l de Contas da União, de um dos Tr-tbuna t s
suoer ior-es. ou do pr-ópr io Supremo Tr tbuna l
Federal"

PARECER
Tem em vrs'ta a Emenda, a supressão, na alínea "d", do

rtem I. do art 108, da expressão "mandado de lnjunção" e o
acr-éscuno , no r-espect ivo item, de uma at mea "r", espec tf toa ,
fixadora da competência do Supremo Tribunal Federal para jul
gar mandados de i nJunção com fundamento na fa 1ta de exação,
pelas autor-idades elencadas na al 'nea "d" retro-apontada,
quanto à regulamentação neceasar ta que lhes comp i t a ba-i xar-

Tem razão o nobre Autor da Emenda Na a l inea IId", se cui
da, escec ta lmerrte , de casos em que as medidas Jud,cla1s
"habeas data", "habeas corpus" e mandados de segurança, res
peitam a atos comi ss tvos , não cabe elencar, aas rm, entre elas
o "mandado de trijunção", que se expl ica Justamente em razão
da falta da pr-át rca do ato legalmente ex te ido da autoridade
imoetr-ada. por isso que deve flgurar à parte, em alínea S1n
guIar

Somos, pela razão r-etr-o-expendrda , pela aprovação da
Emenda

EMENDA' 2TO1843-6
AUTOR MAUR 1CIO NASSER - PMD8
POR CONTRAD I CÃO PARECER PELA APROVAÇÃO

Para sanar contradição entre o mciso LXXI I
do art 50., e a alínea "b" do lnC1SO 111", do
ar-t ico 11, do ProJeto "8", ambos dispondo sobre
"mandado de 1n.íuncêo". propomos.

Primeiro suor nmr- a expressão "mandado de
rn.juncão" do segUlntes d t spoe i t rvos :

Art 111, "I", "b", art. 114, "I", "c", art
116, VIII,

Segundo acrescentar, ao lnC1SO "I" do art.
111 do Pr-o.reto "8", uma nova al ínea (i): com a
segu 1nte redação

" 1 ) o mandado de injunção. quando a
elaboração da norma regulamentadora for atr-tbu rção
de õrgão. ent 1dade ou autor 1dade Federa1 , da
admf n i s-tr-ação drr-e'ta ou indireta, excetuados as
casos de competência do Supremo Tribunal Federal e
ressa 1vada a competênc i a exc1us 1va da Just iça
Ml 1ltar, da Just,ça Eleltoral e da Justiça do
Trabalho"

PARECER
A emenda apresentada pretende sanar corrtr-adicão entre I')

inciso LXXII do art 5 e a alinea "b" do inciso I, do art.
11 do pr'o.je'to or-iundo do pr tme tr-c turno. É convincente a
justlflcatwa do nobre autor A proposição aperfelçoa o tex
to

PeI a aprovação

EMENDA 2TO1844-4
AUTOR AL8ANO FRANCO - PMD8
SUPRESSIVA PARECER PELA REJEIÇÃO

Supr tma-ae o ar-t rço 37, e seu parágrafo
umco , ao Ato das D1Sposlçôes conet rtucronaf s
Transitórias do Projeto de Constituição (8)

PARECER'
O texto do art 37 do Ato das D,poslçôes Cons't rtuc to-

nars Tr-ans t tór tas , que a emenda tenc iona abol rr-, foi objeto
de fusão e resu 1tado de acordo

Pela r-e.je tcão
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